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ölçülemeyen | 3

İnsanın yapma-etme-anlama uğraşının temelinde ve süreçlerinde, elindekileri ölçülebilir kılma 

çabası hayati bir önem taşır. Hatta insan medeniyetinin ölçülebilirlik üzerine inşa edildiğini söy-

lesek yersiz bir iddiada bulunmuş olmayız. Ölçülebilirlik; işe yararlık, kavranabilirlik ve ortaklık-

ların üretimi için önemli bir araca dönüşmüştür.  Hatta o kadar kaçınılmaz bir yere evrilmiştir ki; 

şeylerin boyutunu, değerini, miktarını ölçmek için birimler, bilimler, uzmanlıklar, mekanizmalar, 

sistemler üretilmiştir.

Oysa insanoğlu, tarihin başından beri bilinmeyen ve ölçülebilir olmayan karşısında büyük bir he-

yecan duyuyor.  Belki de bu durumu herşeyi ölçülebilir olduğunda kullanabilen, ortaklaştırabilen 

rasyonel ya da bilimsel gören medeniyet ile açıklamak gerekir. Ancak insanın doğası, kavrayışları 

ile elindeki araçlar arasındaki mesafe (algıladığı ile kavrayabildiği arasındaki mesafe de buna 

katılabilir), insan doğasının ölçülebilir olmayana neden büyük bir merak ve ilgi duyduğunu daha 

iyi açıklar. 

Ölçülebilir dünya gündelik pratiklerimiz ve deneyimlerimiz içinde düşünce ve algı sınırlarımızın 

ötesinde oluşan durumlarda pek de yeterli yanıt vermez. Fakat bu çaba içindeki ürünlerimiz, işe 

yararlık ya da gereksinim temelli doğan pek çok uzmanlık, bilim dalı ve üretimler; ölçülebilir ola-

nın araçlarını kullanarak; çağın “işe yararlık ve para” denklemi ötesinde işe yaramaz ancak paha 

biçilemez değerler, biçimler, nesneler üretirler. Sanat, felsefe, matematik, mimarlık gibi.

Ölçülebilirlikler üzerinden vücut bulmuş, mimari yapılar; tasarımlarının ötesinde bizde heyecan, 

merak ve yeni deneyimler uyandıran, içinde rasyonelleştiremediğimiz duygulanımlar doğuran, 

“ölçülemeyen” boyutlar barındırır. Ve hatta iddialı bir tavırla biz mimarlar, mimarlığı mimarlık ya-

panın tam da bu olduğunu iddia ederiz. Bu mimarlığın bir mimar tarafından tasarlanmış olması 

da gerekmiyor; anonim ve zaman içinde dönüşmüş, varolmuş, vücut bulmuş, materyalize olmuş; 

farklı duygulanımlar, kavrayışlar ya da deneyimler yoluyla “ölçülemeyen”i barındırmanın ötesin-

de onu görünür ya da kavranır kılan bir mimarlık da olabilir.

Bu anlamda, sayıya katkıda bulunan 2 yazarın Louis Khan’ın “İyi bir bina ölçülemeyenle başla-

malı, tasarım aşamasında ölçülebilir araçlarla sınanmalı ve en sonunda yine ölçülemez olmalı-

dır” sözüyle başlaması ve onu sorunsallaştıran farklı içeriklerle durumu tartışması; bu ön kavra-

yışımızı sorgulamamız açısından da ayrı bir önem taşımaktadır.

Betonart’ın 42. sayısında*, eksenini materyalize olmuş mimarlık ve kaynakları üzerine oturtmuş 

“ölçülemeyen” kavramını tartışmak ve sorunsallaştırmak heyecan verici olur diye düşündüm. Ko-

nuk editör olarak da düşüncelerini, yaklaşımlarını, üretimlerini merak ettiğim kişileri bu sayı için 

davet ettim. Hepsine bu davete aynı heyecanla yanıt verdikleri için teşekkür ederim. 

Umarım okuduklarınız sizleri de heyecanlandırır.

Boğaçhan Dündaralp

*  Douglas Adams’ın yazdığı Otostopçu’nun Galaksi Rehberi kitabına göre hayat, evren ve her şeye dair nihai 

sorunun cevabı olan 42 ile kurulan ilişki bu bağlamda “ölçülebilir” değildir. Tema ile kurulacak olası rasyo-

nelleştirme girişimleri hoş bir tesadüfi güzellemeden öte bir anlam taşır mı bilinemez...

Ölçülemeyen / Ölçüye Gelmeyen
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lirik peyzaj

İhsan Bilgin I Betonart okurlarının yabancısı 

olmadığı mimar Peter Zumthor’un epeydir 

hazırlandığı bilinen 5 ciltlik yeni toplu eserleri 

çıktı. İlk cildin girişinde1 kendi tarih öncesine, 

o bildiğimiz işleri öncesindeki mesleki yaşa-

mına, formasyonunun şekillenişine ilişkin bi-

linmeyenleri de içtenlikle anlattığı bir “açılış” 

metni yer alıyor. Ama benim üzerinde durmak 

istediğim konu başka. Zumthor’un en esra-

rengiz işi Köln civarındaki tarla şapeli Bruder 

Klaus’un ilhamıyla ilgili bir ifşaat da var 3. cil-

din “Lirik Peyzaj” çalışmasının anlatıldığı yer-

de.2 Şapelle ilgili esrarı iyice pekiştiren efsane, 

projenin süresiydi. Bu mütevazı ve standart 

programlı işi aldıktan beş-altı yıl sonra yapı-

mı başlatışı dilden dile dolaştı; özenli hazırlı-

ğın, demlenmenin örneği sayıldı. Betonart’ta 

şapelin eleştirel tasvirini ve yapı okumasını/

yorumunu da ben yapmıştım. Yeni derleme 

vesilesiyle dile gelmiş ilhamına değinmek de 

bana düşer diye koyuldum yazmaya. Brigit-

te Labs-Ehlert’in küratörlüğünde gerçekleş-

miş “lirik peyzaj” adlı bir proje bu. Kastedilen 

peyzaj, Almanya’nın Kuzey-Ren-Westfalya 

eyaletinde Bad Salzuflen bölgesinin doğu ya-

kasında 20 km uzunluğu, 12 km genişliği olup 

1
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belirgin eşiklerle sınırlanan, karakteristik bir 

bitki örtüsü ile tanımlanmış bir doğa parçası 

olan Lipper Bergland. Bu peyzajın unsurları 

yüksek dağlar, büyük boşluklar, dev ağaçlar, 

çağlayanlar, kayalıklar, yani süblim (nefes kesi-

ci/yüce) unsurları değil doğanın, tersine, orta 

boy tepeler, toprakla, otla kaplı düzlükler, cılız 

ağaçlar, hatta çalı çırpı, ama bunlar farklı ve 

çeşitli kıyı bucakların, kuytu köşelerin oluş-

masına engel değil, destek olmuş. Küratörün 

davet ettiği şairlerden her biri kendine bir yer 

seçip orada şiir yazmış. Zumthor’dan bekle-

nen de o şiirin yazıldığı yerde onun okunacağı 

bir oda3 tasarlamak. Öyle bir oda olacak ki bu, 

o şiirin okunmasından başka işe yaramayacak; 

kuytu bir inziva yeri, penceresi kapısı aydınlat-

ması, ısıtması, prizi, tuvaleti olmayacak, sade-

ce oradaki rüzgârın uğultusu yaprağın hışırtı-

sı, kuşun, böceğin sesi, ışığın rengi, şiddeti ile 

yerli-yersiz kullanılmaktan iyice aşınmış “yerin 

fısıltısı” mecazının neredeyse mecaz olmaktan 

çıkıp gerçekliğe evrildiği bir sınır deneyimiyle 

baş başa kalacak okur, bir de şiirle,  onun üze-

rine konduğu masayla, her biri için ayrı bir oda 

tasarlamış. Fenomenal (duyuları yoklayan) 

mimari programın had safhası artık bu. Bir de 

2
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tinsel eşlikçisi eklenmiş bu yerlerin nüansla-

rınca belirlenen duyusal programa: Son katı, 

katmanı mimar atıyor mekânsal yorumuyla. 

Biraz kırgın, “gerçekleşemedi!” diyor Zumthor 

kitapta, çünkü tam o ara yörenin siyasi yöne-

timi değişip projeyi sahiplenmeyecek partiye 

geçmiş. Ama yapılanlar boşa gitmemiş, du-

yuyla duygu, zihinle beden, madde ile tinin 

aralıklarından damıtılmış onca emek.4

Bruder Klaus şapeli o çalışmanın, sürecin, yo-

ğunlaşmanın sonucunda hiç hedeflenmeden 

adeta onun sonuç ürünü gibi çıkmış ortaya. 

Tek bir şiirin odası değil de, etkinliğin tama-

mının ürünü, tüm şiirlerin damıtılmış tek ürü-

nü gibi adeta. Ama o kadar da doğrudan bir 

ilişki değilmiş bu, farkında bile değilmiş, şapel 

bittikten sonra küratör Ehlert dikkatini çek-

miş paralelliğe. Meğer şapel projesinin dem-

lenme sürecini, “lirik peyzaj”ın emeğini oraya 

devşirerek geçirmiş ve tarlaların ortasındaki 

o ıssız, kuytu, vicdanla baş başa kalma sığı-

nağını öyle tasarlamış. Salzulfen’dekilere ben-

zer bir oyuk, yataydaki formu (planı) dikeyde 

(kesit) de devam edip göğe açılıyor ve doğal 

ışık içeri süzülüyor, kaynağı oluyor. Fark, lirik 

peyzaj projesinde renkli olan bu prizmalar 

renklerini opak, ışık geçirgen kabuklarından 

3

4

5



6

7
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alırken (bkz. kırmızı renkli kabuk modeli res-

mi) kabuk, bükülebilir bir dokuda olduğundan 

odalar prizmatik formlu değil, eğrisel hatlar-

dan oluşacak. Kırmızı, mavi, sarı suluboya dar-

beleriyle ve makete koyduğu mavi prizmayla 

temsil etmeye çalıştığı gibi opak malzeme, 

rengini gelen ışığın şiddeti oranında ışıltı ola-

rak yayacak çevresine. Buna mukabil, şapelin 

malum formu ve iç/dış yüzey dokusu inşai 

süreç tarafından belirleniyor, çünkü şapeli ıs-

marlayan Eifel köylüsü Scheidweiler çifti, ken-

dilerinin ve köyün imkânlarıyla yapabilecekleri 

hesaplı bir iş istemiş. Şapelin adına yapılacağı 

Bruder Klaus (Nicolaus von Flüe) Zumthor’un 

annesinin de manen destek aldığı bir misyo-

ner olduğundan hızlı empati kurmuş. Köyün 

ağaçlığından 112 ağaç gövdesi kestirmiş. Çift, 

bir marangozun yönetiminde köylü dostlarıy-

la birlikte ağaçları çadır şeklinde çatmış, son-

ra o çatkıyı dış kabuğun tutunacağı strüktür 

gibi kullanıp dışını mala gibi basit gereçler 

kullanarak, 50’şer cm yüksekliğinde parçalar 

halinde üst üste 12 birim olarak dışarıdan sı-

vamışlar. Çatkıyla birlikte kabuğun üretilmesi 

40 gün sürmüş. Sonra ağaçlar içeriden ateşe 

verilip yakılarak yok edilmiş. Dış yüzey, harcı 

sıvayan ellerin, iç yüzey de yanan ağaçların 

bıraktığı konturların ve fosilvari budakların iz-

lerinden oluşmuş. Lirik peyzajın değişken, ışı-

ğın parıldamasıyla ortaya çıkıp yayılan rengin 

uçuculuğuyla şekillenen kabuk ve sınırladığı 

kütle yerine; şapelde, Salzufeln ve şiir odala-

rındaki parıldayarak dikkati çeken noktasallık-

ların yerine peyzajın monoton matlığı içinde 

kaybolan masiflik vurgusu tercih edilmiş. İç-

ten ve dıştan, nüfuz edilemez, değişiklik kabul 

etmez kalıcı bir yekparelik ve sapasağlam bir 

kapalılık. Wachendorf’un ve şapelin taleple-

rine uygun görünmüş olmalı. Zumthor açılış 

metninde ısrarla vurguladığı amacın ve yerin 

taleplerine uygun davranmayı şiar edindiği-

ne göre, Salzufeln’den Wachendorf’a; şiirin 

seküler dünyasından ibadetin uhrevi dünya-

sına geçerken, ışıktan dokuya, parıldamak-

tan saklanmaya, uçuculuktan kalıcılığa doğru 

da geçmiş Zumthor. Yekpare prizmaya oyuk 

açmanın yabancısı olmadığını, her işte zaten 

böyle temrinler yaptıklarını söyleyip kendi ev 

projesindeki modellerle örnekliyor.

1  “Ve içerden dışarı, her şey tamam olana kadar” 

başlığını taşıyan otobiyografik giriş yazısı, 1.cilt, s. 9

2 3. cilt s. 11-12.

3  Zumthor’un tasarlayacağı şeyler için seçtiği söz-

cük “Haus” ama kastettiği ev değil, o şiirle ve onu 

yazdıran atmosferle baş başa kalınacak yer anla-

mında kullanıldığından sözlük karşılığı olmayan ve 

o inzivai  baş başa kalma ve içe kapanma  halini 

daha iyi vurguladığını düşündüğüm “oda” sözcü-

ğünü tercih ettim. Bir tercih de kutu veya hücre 

olabilirdi belki ama kutu  inşai bir kapalılık yerine 

paketlenmeyi, hücre de organik bünyeleri çağrış-

tırdığından inşai vurgusu sarih ve güçlü olanı ter-

cih ettim. Almanlar “Haus”u bina, yapı anlamında 

da kullanıyorlar, sırf birbirine yapışıp tek sözcük 

olmuş Krankenhaus (hastane) gibi sözcüklerde 

değil. Wohnhaus, Bürohaus gibi kelimeleşmemiş 

8

9
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takılarla kullanım amacına işaret etmek için Bü-

rohaus, düpedüz büro binası demek. Nitekim, 

Zumthor’un şiir okumak üzere tasarladıklarını 

bina/yapı diye adlandırmak da yanlış olmaz, hatta 

muhtemelen en doğrusu olurdu epeyce düşün-

dükten sonra, kısalığı ve ağızdan hızla çıkma ko-

laylığı nedeniyle diğerini tercih ettim. Haus söz-

cüğünün de Almanların ağzından nasıl kolayca 

ve bir çırpıda çıkıverdiği hep dikkatimi çekmiştir, 

belki de o nedenle bu kadar yaygın kullanıyor-

lar. Tıpkı yapı/bina misali birbirinden türeme de 

olsa Bau/Gebäude gibi iki ayrı sözcükleri varken, 

Haus’u kullanıp geçiyorlar. Nitekim Zumthor ilk 

dipnotta sözünü ettiğim otobiyografik giriş met-

ninde de yapılarını ısrarla Haus diye adlandırmak-

tan vazgeçmiyor. Demek ki “lirik peyzaj” projesi 

söz konusu olduğunda, oda diye bahsettiğim  

o sığınakvari tasarımlarda yapı sözcüğünü de akıl-

da tutmak gerekiyor.

4 3. cilt s. 121-122.

Fotoğraflar 

| 1 Zumthor’un kitabında Salzufeln “lirik peyzaj” 

projesine ayırdığı bölümün iç kapağı olarak 

kullanılan temsili resim. Scheidegger & Spiess 

izniyle

| 2 Bruder Klaus şapelinin yukarıdaki Salzufeln 
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sub specie aeternitatis*

Zaman beni sürükleyen bir nehir

ama nehir benim,

o beni parçalayan kaplan

ama ben kaplanın kendisiyim. 

Jorge Luis Borges **

Hakan Tüzün Şengün I Çıplak betonun kalıp 

izlerinde hissedebildiğiniz zamansallık, Sainte 

Marie de La Tourette Manastırı’nın sizi arafta 

bırakan aralıklarında, sonu gelmeyen bir “eşik-

te olma” duygusunu da beraberinde getirir. 

Ne taş, ne ahşap, ne de demir bir inşanın izini 

beraberinde sistemli bir biçimde getirmezken; 

kalıp izleri, yamalar ve çapaklar -aynı bir yağ-

lıboya fırçasının tuval ile buluşmasında olduğu 

gibi- sizi o an ve o yere özgü olan ile yüzyüze 

getirir.  

La Tourette’de betonarme yapının doğaya 

eklenmesi brutal prensipleri aşan, doğaya 

meydan okuyan bir strüktürel çıplaklıktır belki 

daha çok. Geçmişte ahşap, taş ve demir çev-

resinde gelişen tartışma, beton söz konusu ol-

duğunda daha çetrefildir. Mısır’da biçimlerini 

kamış demetlerinden alan ağır taş sütunların 

ya da ahşap yapıları taklit eden mermer ta-

pınakların ardından 20. yüzyılın ilk yarısında 

mimarlık tarihi, betonarmenin sıra dışı katkısı 

ile doludizgin bir yapı plastiği tartışması için-
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de bulur kendini. Alberti ve Vitruvius ile baş-

layan malzemenin doğası tartışması, Violette 

le Duc1 ile devam eder. Bir tarafta, Le Duc’un 

malzemenin karakterine uygunluk ilkesi, diğer 

tarafta Semper’in giydirilmiş katmanlı yapının 

atmosferi üzerinde durduğu Four Elements 

of Architecture (Mimarinin Dört Temel Taşı) 

(1851) ile yolları çatallanan arkitektonik düşün-

ce bahçesi giderek zenginleşir. 

Çıplak beton, pek çok malzemenin yapama-

dığını yapar ve doğası gereği, kaçınılmaz bir 

biçimde üretim sürecinin katmanlı doğasını 

-doğrudan- bize sunar. Bu zamansallığı ku-

ran, betonun sadece görünen yüzü değil, aynı 

zamanda üretim sürecinin eklemli doğasıdır. 

Beton üretim anının ruhuyla beraber donar, o 

“an” ile karakter kazanır, pürüzü ve çapağı ile 

eskir, hataları ile yaşar ve bu zamansallık duy-

gusu içinde insana yaklaşır. 

Sainte Marie de La Tourette‘de bir inanç yapı-

sının doğa içindeki “düşünceli“ (sentimental) 

varlığını görürüz. Le Corbusier’nin yapım bi-

çimini ve yapım anını bu denli ele veren bir 

malzemenin çıplaklığı ile bu gösterişsiz kendi-

liğindenliği nasıl ürettiğini görmek şaşırtıcı de-

ğildir. Rahiplerin olağan rutinleriyle ürettikleri 

yaşam ritmi ve “zamansız” sekanslarla örülen 

gündelik hayat, çıplak betonla bütünleşir.

La Tourette’de, Le Corbusier’nin binayı çoğu 

zaman yapı kalitesini gözardı eden bir basit-

lik ile kurduğu gözlemlenir, öyle ki adeta yapı 

pek çok noktasında kumdan bir kale kırılgan-

lığındadır. Yeşil bir yamaca kurulan yapı yola 

tutunan üst blok dışında, doğaya yaklaştıkça 

kendini yukarı çekerek temellerini açıkta bıra-

kır. Doğaya rahatça yerleşmez, zemine bütü-

nüyle oturmaz, zemin ile ilişki kurduğu belki de 

tek noktada, bir uzay aracı titizliği ve basit bir 

beton merdiven yardımıyla sizi ağaçların ara-

sında kaybolan ince bir patikaya doğru indirir. 

Tasarım sürecinde Le Corbusier ile çalışan 

Xenakis’in2 ritmik açıklıklarıyla kurduğu cep-

hede ışığın yapı içindeki varlığı da bu zaman-

sallık duygusuna eklenir. Yemek salonunu  

(refektory)3 dikine parçalara bölen gölgeler ile 

rahiplerin hareketleri gündelik ritmin doğasını 

bize yaklaştırır. 

Zemine düşen gölgenin açısı gündelik olanı 

kutsallaştırır ve yeknesak olanı zamansallaştı-

rır. Neredeyse her yapısının eskizinde planı ve 
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kesiti güneşin hareketleri ile beraber çizen Le 

Corbusier, gölgelerin ritminde de ışık ve mü-

ziği bir araya getirir. Le Corbusier’nin “dik”liği 

yeryüzüne ve doğaya karşı bir eklemlenme 

olarak gören düşüncesinde, zamansallık beto-

nun doğası içinde kendiliğinden gün yüzüne 

çıkar. 

Dikliğin ve ufku tarayan bakışın plastiği, Le 

Corbusier mimarisinde insanın doğasına ek-

lemlenir. Ayakta duran Vitruvian adamın vista-

sı pencereyi -yatayda- ufuk boyunca yırtarken, 

kalıp iziyle gelen “’zamansallık”  bizi öncesi ve 

sonrası olan (siyak-u sibak) bir dünyanın içine 

yerleştirir. Le Corbusier, ‘Le poème de l’angle 

droit’da 19 ayrı levhada bu poetik ve tektonik 

arayışının zihinsel kesitlerini yan yana getirir.4  

Milieu, Espirit, Chair, Fusion, Caractère, Offre 

ve Outil adlı yedi başlık altındaki değinilerden 

birinde (Caractère) betonun ölçüye gelmeyen 

doğası üzerine şöyle der:

çıplak betonun göz kamaştırıcı 

görkemi ve çizgilerin birleşmesini 

düşünmekten doğacak olan büyüklük.

biçimlerin ağırlığını ölçmekten doğacak,

ölçmekten.5

Ortak değer ve sistemler ile bir mimari çevre 

kurma çabasında ön sıralarda yer alan beto-

narme, plastik gücü ve yapı atmosferine olan 

katkısı ile de, en yaygın yapı kurma tekniğidir 

belki de. Standartlaşmanın doğasından yerel 

ve özel ifadenin imkânlarına uzanan betonar-

me yapı, kalıptan kalma dikiş izleri ve çapak-

larıyla kapsamlı varoluşunun diğer yüzünü 

gösterir bize.

Lyon yakınlarında Le Corbusier’nin Iannis Xe-

nakis ile beraber Dominican Kilisesi için tasar-

ladığı ve 1960’ta tamamladığı Sainte Marie de 

La Tourette Manastırı’nın biraz daha güneyin-

de - Fransa’nın daha “bıçkın” bir başka şehrin-

de -Marsilya’da- rıhtımın hemen ağzında, ufka 

bakan bir diğer yapı yer alır. Rudy Ricciotti’nin 

tasarladığı ve 2013 Haziranı’nda tamamlanan 

MuCEM (Musée des Civilisations de l’Europe 

et de la Méditerranée) Avrupa Kültür Başkenti 

programı çerçevesinde geliştirilmiş bir kültür 

yapısıdır. 

La Tourette’in eklemli ve pürüzlü doğasıy-

la gündelik yaşantının ritmine her parçasıyla 

eşlik etme girişiminde bulunan manastırının 

aksine, MuCEM sanki daha çok kentle ilgili-
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dir; sur duvarları üzerinden çatı kotuna doğru 

yürünen köprünün prekast beton cephe üze-

rindeki gölgesi bir tekne direğinin balık ağları 

üzerindeki sert gölgesi gibi mağrur ve sakin-

dir. Yapının etrafında üretilmiş yapay gölet 

üzerindeki yansımalar ve parıltılar, “çağdaş” 

bir kafa karışıklığını haber verirken, Akdeniz’in 

hemen yamacında bir kıyı düzenlemesinin iç 

burkan bir su öğesiyle süslenmesi ise yapının 

sözünü kurutur. 

Marsilyalıların balık ağlarına benzettikleri be-

ton prekast cephe modülleri, vinçler ile monte 

edilirken dikkat çeken endüstriyel betonun ek 

yerlerinde aynı zamansallığın izini bulmak pek 

mümkün değildir. Betonun olanakları endüst-

riyel üretimin olanaklarıyla genişlerken “me-

lezleşen” tektonik yapı giderek zamana ve 

yere tutunmakta zorlanmaya başlar. 

La Tourette’de sizi bekleyen, yapının gündelik 

olanın ritmiyle baş başa kalmış basit asaleti-

dir. Yapı, sizin gözleriniz ve sizin elleriniz için 

yapıldığını fısıldar durur. Le Corbusier, yapının 

doğaya eklemlenmesini arzular ancak bir o 

kadar da doğanın yapıya eklemlenmesine izin 

verir, aralıklar üretir. Müziğin diliyle söylersek 

“es” verir. Yapı kendi ürettiği boşluktan, ken-

dine bakabildiği boşluklarında-aralıklarında 

gösterir kendini.

Endüstriyel beton, MuCEM’de, vinçleri zor-

layan ek yerleri ile çok daha yüksek bir be-

delle, size sunduğu şıklığın cakasını satmakla 

meşgulken, gözlerinizin içine bakmakta zor-

lanır. Sizin ışığınızı veya vistanızı merak et-

mez, zira kendi gölgesini hazırlamıştır çoktan. 

MuCEM’de beton, bir “paketleme operasyo-

nunun” parçasıdır, “dıştan tasarlanmış”6 bir 

yapının son perdesidir. Hayalgücünüze yeni ve 

farklı kapılar açarken bile aslında zamana ye-

nik bir düşün uykusundadır. Le Corbusier’nin 

“dik”liği yeryüzüne ve doğaya karşı bir eklem-

lenme olarak gören düşüncesinde ise zaman, 

betonun doğası içinde gömülüdür. Geçmiş 

ve gelecek arasındaki sonsuz aralıkta, çıplak 

beton bu ölçüsüz ve çapaklı kalıp izleriyle, bir 

zamanlar -şimdi ve burada- olanın, sonu gel-

meyen hikayesini anlatmayı sürdürür.  

* Latince “sonsuzluğun gözünde” veya “sonsuzlu-

ğun bakışı altında” (under the aspect of eternity) 

** Jorge Luis Borges, Kum Kitabı, İletişim Yayınları, 

çev.  Yıldız Ersoy Akpolat, 2013.

   

1  E.E. Violet Le Duc., Discourses on Architecture, 

çev. Benjamin Bucknall, Ticknor and Company, 

Boston, 1889. 

2  Uzun yıllar Paris’te yaşamış olan Yunan asıllı bes-

teci, mimar ve mühendis Iannis Xenakis, Sainte 

Marie de La Tourette’in tasarım sürecinde  

Le Corbusier ile çalışmıştır.

3  Özellikle manastırlarda yemek odası olarak işlev 

gören, pek çok okulda etüd salonu olarak kul-

lanılan mekân. Latince reficere kökünden gelen 

refectorium, “yeniden inşa olmak, onarılmak için 

bulunulan yer” anlamındadır.

4  Le poème de l’angle droit, Le Corbusier,  

1947 – 1953.

5  “Will emerge I can feel it / The splendour of raw 

concrete / And the greatness that was essential 

to imagine the marriage of lines / Weighing up 

the forms / Weighing up.”  Le poème l’angle 

droit, Le Corbusier, “İçeriden Mimarlık” ya da 

Doğayı İnşâ Etmek, metninde aktaran  

Atilla Yücel, Mimarlık 289, 1999

6  “‘İçeriden Mimarlık’ ya da Doğayı İnşâ Etmek” 

(Atilla Yücel Mimarlık, 1999, s. 289) yazısında 

Atilla Yücel’in, “içeriden tasarlamak” değinisine 

atfen...

Fotoğraflar

| Hakan Tüzün Şengün, Lyon-Marsilya 2013
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bir şiiri ölçmek: 

trüf
…sonuçta öğrendiğimiz ders bizi kendi ellerimizle inşa etmeye yönlendiren belirsizlik, bir doğa parçasını inşa  

etmek, bir tefekkür mekânı, küçük bir şiir.    

Ensamble Studio



ölçülemeyen | 23

Oath of the architect:*

I will quantify the unquantifiable

I will draw the undrawable

I will build the unbuildable

So I will protect the unprotectable. 

Saitali Köknar I Mimarlık ölçüye gelmez. Ama 

ölçülerek inşa edilir. Sanırım mimarlığın bilim 

mi sanat mı olduğuna ilişkin tartışma, yine mi-

marlığın dokusuna işlenmiş bu kategorik yarıl-

madan kaynaklanıyor.

İnsan bir yapının etrafında dolaştığında veya 

içine girdiğinde bedeniyle, zihniyle, duygula-

rıyla, aklıyla, kalbiyle, hatıralarıyla birleşen bir 

deneyim yaşar. Ortaya çıkan deneyimin ölçü-

ye gelmeyen yanı, mimarlığın insan üzerinde 

bıraktığı etkilerinin bir toplamı, en nihayetinde 

insanın işleyişine ilişkin kısmı olsa gerek. Yok-

sa yapı taştır, betondur, camdır, çeliktir. Ölçü-

lerek tasarlanıp inşa edilir. Ancak ölçmenin, 

ölçeğin, ölçülebilir olanın neyle ölçüldüğünün 

de içine bakmak gerekir. Üstelik tüm bu öner-

meleri mevcut yapılı bir örnek eşliğinde tartış-

mak, bir anlamda sınamak da gerekir. Belki o 

zaman böylesi keskin bir ayrımla başlayan bir 

metin yerine oturabilir.

Ölçülemezin, ölçüye gelmezin birlikte tartışı-

lacağı örnekler düşünüldüğünde, belki akla ilk 

gelen kategorik set kutsal mekânlar olabilir. 

Ancak insanı maneviyata odaklanmış haliyle 

değil de tüm halleriyle, gündelik pratikler için-

de yıkanırken, dinlenirken, uyurken, çalışırken 

inceleyebileceğimiz bir örnek, mimarlığın öl-

çüye gelmezliğinin ne denli yaygın ve kaçınıl-

maz bir özellik olduğunu tartışmak açısından 

daha uygun olacaktır.

Araştırmacı mimar Anton Garcia-Abril tara-

fından kurulan ve Debora Mesa’nın ortaklı-

ğında devam eden Ensamble Studio’nun Le 

Corbusier’nin “cabana”sından hareketle inşa 

ettiği “truffle” adlı hafta sonu evi, gövdesin-

deki tek açıklıktan Atlantik Okyanusu’na ba-

kacak bir konumda 2010 yılında oluşturulmuş. 

İnşa edilmiş diyemiyorum çünkü yapım süreci 

son derece işteş. Yapan ile yapılan birbirlerin-

den etkileniyor, birbirlerini yeniden inşa edi-

yor. İnsan mekânı tarif ediyor, aynı zamanda 

mekân tarafından tarifleniyor. Üstelik yapının 

oluşmasındaki tek aktör insan değil. Toprak, 

yerçekimi ve makinelerin yanı sıra, işin içinde 

bir de buzağı var. Truffle’un yapım süreci kon-

vansiyonel yöntemler düşünüldüğünde son 
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derece düşündürücü ve neredeyse ölçüye 

gelmez bir nitelikte. Kaldı ki yapıyı trüf denilen 

bir yer mantarının adıyla anmak da öyle.

Bölüm 1: Sıvı taştan içi saman dolu  

bir kaya yapmak

Yapım süreci yapının oturacağı zeminde-

ki verimli üst toprağın sıyrılmasıyla başlıyor. 

Yapının dış duvarlarını şekillendirmek üzere 

topraktan bir yığın yapılıyor. İç boşluğu oluş-

turmak üzere üç sıra saman balyası diziliyor. 

Balyalarla toprak yığın arasında kalan boşlu-

ğa çepeçevre beton dökülüyor. Beton prizini 

aldığında aynı işlem iki kez daha tekrar edi-

liyor. Boşluk için balya, dış için toprak yığın. 

En son kat beton dökülürken balyaların üzeri 

de kaplanarak “çatı” oluşturuluyor. Buraya ka-

dar eldeki tek ölçü birimi saman balyalarının 

boyutları. İç boşluğun tasarımı balya boyutla-

rına göre şekillendirilmiş. İçeride “cabana”da 

yer alan yatak, duş, dolap, çalışma masasının 

yerleri balyaların dizilişlerine göre şekilleniyor. 

İç dışa tamamen kapalı. Balyalar dışarıdan gö-

rünmüyor. Bu aşamada görünen, etrafı yük-

sekçe toprak bir yığınla çevrili dökme beton 

bir yüzey. Sadece çatıda sonradan duş olacak 

boşluğun üzerine denk gelen ve çatıdan ışık 

almaya yarayacak henüz balya dolu boşluğun 

dar açıklığından biraz saman görünüyor.

Yapım sürecinin hikâyesine ara verip saman 

balyalarının boyutlarına geri dönelim. Eni 35-

50 cm, boyu 80-130 cm, yüksekliği 35-45 cm. 

Balya bir insanın tek seferde taşıyabileceği 

azami boyutlara göre biçimlenmiş. Ağırlığı  

20-25 kg. Mekânı oluşturacak boşlukta günde-

lik eylemler gerçekleşecek. Yıkanılacak, uyuna-

cak. Boşluk bu eylemlerin gerçekleşebileceği 

şekilde düzenlenmeli. Yıkanılacak ve uyunacak 

yerin boyutlarını belirleyen ölçülerle boşluğun 

şimdilik yerini almış balya ölçüleri örtüştürüle-

rek boşluk tasarlanmak zorunda. Şimdi biraz 

daha yavaşlayalım.

Ölçü birimi olarak uluslararası sisteme göre 

santimetre, santigrat, kilogram vs. kullanıyo-

ruz. Arşın ya da okka da kullanabilirdik. Ya 

da inç ve pound. Ölçü sistemleri arasındaki 

tek fark ölçü birimlerinin nereden çıktığı, bu 

birime nasıl karar verildiği. İnç söz konusu 

olunca kralın başparmağındaki ilk boğum. 

Santimetre söz konusu olunca dünyanın çev-

resinin 40.000’de birinin yüzde birine denk 

gelen uzunluğun esnemeyen bir metalden 

kopyasının bilim akademisi tarafından ka-
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bulü. Birisinin merkezinde kral ve ölçünün 

eninde sonunda insana dair olduğuna ilişkin 

kabul var. Diğerinde bilim akademisi ve evre-

nin değişmez sabitlerine ilişkin irade. Evrenin 

tarihsel olarak nasıl tasavvur edilip ona iliş-

kin uygun tasvir araçlarını nasıl geliştirildiği-

ne ilişkin önemli ancak konudan uzaklaştıran 

bir tartışma izi. Önemli olan ölçü birimlerinin 

nasıl işlerlik kazandığı. 90gr/m2 bir kağıt ha-

yal edelim. Tek başına bir birimle insanın ka-

ğıtla olan ilişkisini tarif etmek, bir deneyimle 

eşleştirerek anlamlandırmak son derece güç.  

Belki “hani fotokopi makinelerinde kullanılan 

kağıt” açıklaması bir deneyim eşleştirmesi 

gerçekleştirmek adına yardımcı olacaktır. Hala 

90 gr/m2 tek başına, özellikle birimin başına 

gelen 90 sayısı bakımından bir anlam ifade 

etmiyor. Üzerine çizim yapılan, kenarlarına 

vurunca tok bir ses çıkaran kalın karton kağıt-

ların 240 gr/m2 olduklarını da söyleyince, sa-

yılar ölçebilirlik konusunda nihayet işlerlik ka-

zanıyor. Artık hatırladığımız iki farklı elde kağıt 

tutma deneyimini adlandıran ölçülerden yola 

çıkarak 110 gr/m2, 200 gr/m2 olan kağıtları ve 

bu kağıtlara ilişkin deneyimleri tahmin edebi-

liriz. Ölçme eylemi oranlama içeriyor. Her de-

fasında insan deneyimiyle ilişkilendirilerek. Bu 

noktada rasyonel kelimesini hatırlamakta fay-

da var. Ratio orandır. Rasyonel, oransal. Her 

fırsatta rasyonel bir dünyada yaşadığımızdan 

söz ettiğimizi hatırlayalım.

Bölüm 2: İçi boş kayayı dışa açmak

Yapım süreci dökme betonun etrafına yığı-

larak kalıp niyetine kullanılmış toprak yığının 

açılıp araziye şekil verecek şekilde dağıtılma-

sıyla devam ediyor. Ortaya üç aşamada dö-

küldüğü için üç katlı pasta gibi gözüken, top-

rağın dayanma dinamiğinden ötürü kenarları 

ters açıyla eğik, üst üste tepetaklak duran üç 

yamuk kaya var. İçine girilemiyor. İçi zaten sa-

manla dolu. Kayanın içine bir geçit açmak için 

sahaya taş madenlerinde kullanılan büyük-

lükte bir daire testere getiriliyor. Kaya iki ye-

rinden kesiliyor. İlki kapı, ikincisi pencere ola-

cak. Pencereden kesilen parça kayanın biraz 

uzağına oturma elemanı olarak yerleştiriliyor. 

Kapı kesiminden artan parça ise yönlendirme 

elemanı olarak kullanılıyor. Halbuki gayet ko-

laylıkla kesme işlemine gerek kalmasın diye 

saman balyalar kapı ve pencere açıklığını tarif 

edecek şekilde yerleştirilebilirdi. Üstelik sa-

haya büyükçe bir makinenin getirilmesinden 

daha rasyonel bir tavır olurdu. Ama o zaman 

bıçağın beton yüzeyi keserken oluşturduğu 
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mükemmel düzlükten ve içi saman dolu beton 

bir kayanın içine girmek için onu kesmiş olma 

hatırasından ve kesilmiş beton yüzey üzerinde 

kesim işleminden arda kalan izlerden vazgeç-

miş olmak gerekirdi. Burada tekrar yavaşlayıp 

rasyoneli, bir anlamda ölçülebilir olanı sorgu-

layalım.

Ortaçağ’da yapılmış büyük boyutlu ibadet ya-

pılarını hatırlayalım. Eğer bu yapılar 20. yüzyı-

la sıkışmamış geniş anlamıyla rasyonel yapılar 

olmasalardı yapılamamış olacaklardı. O zaman 

için geçilen açıklıklar, malzeme tedariki, insan 

gücünün yönetimi, yapının oluşturacağı etki-

nin içeriği gibi konular kendi alanlarında oluş-

turdukları imkânlar dahilinde oranlandırılarak 

yapıma ilişkin kararlar verilmiş olmalı. Ölçü 

birimleri kadar, ölçme ve oranlama kararla-

rına şekil veren kabullerin de tarihsel olduğu 

bir durum söz konusu. Bir yapı bir hükümdarın 

veya uygarlığın ne derece hâkim ve bitimsiz 

olduğunu temsil edebilme ölçüsüne göre inşa 

edilebilir. Başka bir yapı da ne kadar hızlı, ucuz 

ve çok sayıda tekrar edilebileceği ölçüsüne 

göre inşa edilebilir. Her iki durumda da, hedef 

ne kadar farklı da olsa eldeki tüm oranlama 

bilgisi ve ölçü sistemleri seferber edilir. Kub-

belerin açıklıklarına şekil veren Ebced hesabını 

hatırlayın. Rasyonel kelimesinin ardına saklan-

mış, aslında ölçmek için her türlü birimin geliş-

tirilebileceği, ölçülebilir gösterilen ama ölçüye 

gelmez bir kabuller sistemi yatıyor. Tasarlarken 

karşılaştığımız rasyoneller arasında yaptığımız 

tercih, nasıl bir dünya tasavvurumuz olduğu 

ve bu muhayyel dünyada nasıl yaşamak iste-

diğimize ilişkin kararlarla doğrudan bağlantılı.

İçi boş kayanın kalın kabuğunda bıçakla iki ge-

çit açıldığında, o zamana kadar boşluğu tarif 

etme görevini üstlenmiş samanlar ortaya çı-

kıyor. Boşluğun ortaya çıkmasında en önem-

li görevi yıl boyunca bu samanla beslenecek 

olan buzağı Pauline üstleniyor. Sene sonunda 

Pauline büyümüş 300 kg olmuş ve beton ka-

yanın içi samandan boşalmış oluyor. Saman 

gitmiş -yenmiş- olabilir ama ardında bıraktığı 

izler oluşan hacmin iç yüzeylerinde duruyor 

ve bu izler mekânın atmosferik etkisini oluştu-

ran en güçlü bileşene dönüşüyor. Aynı yüzey-

sel -ama derinliksiz değil- hatıra kayanın dış 

yüzeylerinde kullanılan toprak yığın kalıptan 

arda kalan pürüzlü doku için de geçerli. Şimdi 

okyanus kıyısında bu haliyle karşılaşsanız asla 

nasıl oraya geldiğini tahmin edemeyeceğiniz, 

mağaraya benzer, içi oyuk ama oyulmamış, 
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dışı pürüzlü, iki yanı dümdüz kesilmiş bir kaya 

duruyor. Sizde bıraktığı etkiyi anlayabilmek 

için çantanızdaki çelik metreyle içindeki boş-

luğu ölçmeye başlıyorsunuz.

Bölüm 3: İçe hayat getirmek

Yapım sürecinin son aşaması, ortaya çıkan boş-

luk temizlendikten sonra doğrama ve mobil-

yaların yerleştirilmesiyle devam edip tamam-

lanıyor. Doğrama içeriden hiç görünmeyecek 

şekilde dışarıdan takılıyor. Tıpkı Utzon’un “Casa 

Lis”indeki gibi. Bu detay doğru ışıkta sanki hiç 

cam yokmuş etkisi yaratarak ufka uzanan ok-

yanusu mağaraya benzer bir parçası yapıyor. 

Yatak, açık duş ve dolaplar kendileri için -sa-

man balyalarının standart ölçülerine göre- dü-

zenlenmiş girinti ve çıkıntılara özel imal edil-

miş. Mobilya sözün gelişi. Neredeyse hiç mobil, 

hareketli mobilya yok. Her şey yeriyle bütün-

leşmiş, işleve gere yüzey farklılaşmaları yara-

tacak şekilde malzemeler seçilmiş. Hâkim an-

layışla hiç rasyonel olmayan ancak arayış dolu 

bir yapım sürecinin sonunda Le Corbusier’nin 

“Cabana”sına benzer işleyişte, hacimden tasar-

ruf eden, tek hacimli, yer mantarı gibi yerinde 

bitmiş bir ev ortaya çıkıyor.1 

Şimdi metnin başına, mimarlık ölçüye gelmez 

önermesine dönebiliriz. Nezaket gösterip oku-

duğunuz bu metin başlık hariç 1502 kelime ve 

11515  vuruştan oluşuyor. Bu rakamlar okuyup 

düşündükleriniz hakkında size ne söylüyor?

*  Yazar tarafından İngilizce olarak yazılmış ve kendi 

isteği doğrultusunda çevirilmemiştir

1  Ensamble Studio’nun böylesi deneysel bir üretim 

sürecini nasıl tasarladığını belgeleyen çizim ve 

modeller başka bir yazı eşliğinde incelemeye 

değer. Daha yakından bakmak için: http://www.

ensamble.info/actualizacion/projects/truffle

| The Truffle

Mimarlık Ofisi | Ensamble Studio

Proje Mimarı | Antón García- Abril

Müteahhit | Materia Inorgánica

Proje Yılı | 2006 - 2010

Yer | Costa da Morte, İspanya

İnşaat Alanı | 25 m2

Fotoğraflar ve çizimler

| Ensamble Studio
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*
Aydın Hasan Polatkan I Ölçülemeyen, mimarlık bağlamında, tarihsel olandan ağırlıkla tarihi, 

tasarım ve uygulamadan da çoklukla benzer sonuçlar veren metodolojiyi, imalat, maliyet ve 

metrajların ötesinde aslında ezoterikleşmiş bir dünyayı pek çoklarına açmak yolunda ne güzel 

bir adım; ancak zor galiba bu kavramın içinde hareket etmek. Elbette ki temel parametreler 

gerekir asgari müştereklerle başlamak için. Kültür, mekân epistemolojisi, gerek sosyal, gerekse 

insan bilimlerinin bağımsız veya örtüşen alanları gibi… Bununla beraber bu parametrelerin hep-

si de araç olmalı herhalde; amaç değil. Tıpkı fenomenoloji üzerine düşünmekten yorulanların 

fenomenolojik sorunları keşfettiklerinde hissettikleri tuhaf ürperme gibi olmalı bu parametrele-

rin ehlileştirilmesi. Bir imge ile başlamalı o zaman… Öyle ki kavram içinde gerçek yaşama dair 

bir şeyler ararken, aylaklık etmemize izin versin…

Sabah: Farnsworth Evi

Farnsworth Evi’nden başlamamın nedeni, sadece aklıma ilk gelen yapıt olması. Neler demişti 

Frampton üzerine? Süprematizm? Malevich’in tümdengelimci indirgemeciliğinin üçüncü bo-

yuttaki karşılığını onun Arkitekton’larında değil, Mies’in Berlin günlerinde görmüştü Frampton 

değil mi?... Bu tamam; ancak…

Farnsworth’de soyut geometrik bağlam Barcelona Pavyonu’nda tüm mahali çevreleyen duvar 

veya Şehir Evleri’nde tüm geometrik disiplini çerçeveleyen bahçe duvarı gibi kapanmaz alımla-

yıcının üzerine. Dış mekân cam yüzeylerle dört bir yandan algılanır, değil mi? Peki Farnsworth’ün 

1

alacakaranlık: giriş niyetine



ölçülemeyen | 29

kullanıcısının bu peyzajla hiçbir ilişkisi olmadı-

ğını, bu peyzajın adeta bir simülasyon oldu-

ğunu söylemek yanlış mıdır? Kişi, terasta du-

rurken bile mükemmel ızgara planı oluşturan 

döşeme kaplaması ile matematiksel kurgunun 

içeriden dışarıya taşındığı bir konumda değil 

midir? Belki bu kurguya ilişkin ilk duygusu-

nu, Tugendhadt Evi’nin zeminden tavana bir 

ekrana dönüşmüş salon pencerelerinden dış 

peyzajın gerçekdışı görüntüsünde yakalamış-

tır Mies. Uyuma, yaşama alanları, mutfak, ıslak 

hacimlerle tam bir yaşam alanıdır ev. Strük-

türel rasyonalizm ise kesiti geniş yapılardaki 

kadar etkili bir husus değildir; içeride taşıyıcı 

yoktur; dış çeperden elde edilir çelik kons-

trüksiyonun mukavemeti. Belki bu yüzden so-

yut geometriye indirgenmiş bir mahal tarifinin 

içindeki entelektüel-sanatsal belagatte, süp-

rematizmden fetişleşmiş, hatta gerçeküstü-

leşmiş yaşamın “ölçülemeyen” niteliği yanın-

da, Farnsworth’ün “perdeleri, tülleri” pek de 

popüler olamamıştır. Shigeru Ban değil miydi, 

“Çok severim onu, ama yaşanmaz kardeşim 

böyle mekânda perdesiz” diye konuşup Per-

deden Duvar Evi’nde (1995) bu açıklığa oy-

nayarak hedefi tam 12’den vuran? Derdim şu 

ki, Farnsworth Evi, bağlamında, pek çok diğer 

erken avangard örnekte de görülen entelek-

tüelliği ile ancak farklı insan bilimlerinin açık-

lamasına muhtaç Ölçülemeyen’i barındırır; 

hem belki de Barok bir mahaldir. Bu mimari 

belagati anlamaya başladığım an, Deleuze’ün 

Leibniz’in monadolojisinde bulduğu ve insan 

bilimlerinin diğer alanları için uyarladığına uy-

gun olarak, kendi içine katlanmış bir algı, du-

yum, kültür ortamı içinde olmaz mıyım?... İşte 

ben böyle bir bağlamın “gönüllü” tüketicisi 

olmaya “Barok Kuyu” adını veriyorum. Ölçü-

lemeyen her zaman bir Barok Kuyu mudur? 

Bunu düşünmek gerekir…

Öğlen: Barok Kuyu üzerine…

Elbette ki Farnsworth’ün Barok bir mahal 

olması, mimari niteliğinden, mekânsal bela-

gatinden gelmektedir. İçinde bir yaşam dı-

şarı ile hiçbir ilişki kurmadan devam edebilir. 

Farnsworth Evi Leibniz’ci bir monad değil-

dir; ancak böyle bir monadla açıklanabilecek, 

planlanmış tasarlanmış, kendi içine kapanmış 

bir mahaldir. İsterseniz bu Barok mahali, bu 

âlemde insan eliyle imal edilmiş her mahal 

gibi terk edebilirsiniz. Leibniz’in kozmolojisi 

2
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kadar buyurgan olamaz mimari monadoloji. 

Bu tür bir monadoloji mimarlığın doğasına uy-

gun olarak, onun fenomenolojisi ile sınırlı bir 

şekilde düşünülmelidir. Bununla beraber terk 

edemiyorsanız mekânı, o zaman bir tür tutku, 

itki, sizden sizin kadar içeride bir sebep, ener-

ji, elektrik vardır. Genel anlamda Barok Kuyu 

olarak görmeye başlamak doğru değil mona-

dı; hani rüyadan sabaha uyanmış bir kişi ol-

manız lazımdır ya onun tabirine başlamak için; 

kozmos bir monad ise, onu Barok Kuyu olarak 

anlamanız için normal şartlarda gaybla temas 

etmiş bir peygamber olmak lazım herhalde…

Daha açık olmak gerekirse, tasarlanmış bir 

olgu, mekân, yapıt alımlayıcıyı kendi içine kat-

lanmış bir deneyim alanı içine sokabilir. Tıpkı 

Wright’ın Guggenheim’ı veya Borromini’nin 

San Carlino’su gibi1. Bununla beraber Barok 

Kuyu ve Ölçülemeyen’in ilişkisini düşünme-

ye başladığımızda, mekânın katlanmasının, 

mutlaka Deleuze’ün Barok ile ilgili yapıtının 

başında Leibniz’ci kozmolojiyi anlattığı meta-

forundaki gibi fiziksel anlamda alımlayıcı üze-

rine kapanmasını gerektirmediği hemen akla 

geliyor. Bazen böyle bir Kuyu, kültürel hazmın 

ertesinde başka şekillerde oluşmuyor mu? Ki-

şinin içine çekildiği alan, belli bir (hiç kuşkusuz 

kültürel) birikimin mevcudiyeti ve psykhe’nin 

üst üste gelişinden ortaya çıkan bir enerjiy-

le onu etkiliyor olamaz mı? Yani anlamlı bir 

mekân duygusunun yaşandığı her hal ve du-

rumdan bahsediyorum. 

Deleuze’ün Katlama’sında, Leibniz’in Barok 

felsefesi üzerine söylediklerinde önemli bir 

husustur préformation ya da önbiçimlenme… 

Leibniz’in anlayışında, Deleuze’e göre koz-

mos, penceresi olmayan Barok bir mekândır. 

Altta hem organik hem de inorganik madde 

ve hayvansal ruhlar vardır; üstte insan olmakla 

tekamül süreci biten ruhların organik madde 

ile iç içe geçtiği bir evrendir bu; madde her 

hal ve durumda katlanır, kat yeri açılır, yine 

katlanır, ama canlı biçim değiştirse de sürekli 

canlı kalır ve cansızlıktan canlılığa geçiş süreci 

bu kozmosun en gizemli (ve elbetteki teolojik 

açıdan “düzenli”) yönüdür. Bununla beraber, 

Deleuze, mikroskopla görebildiği kadar mad-

di dünyanın bilgisine vakıf bir kuşağa mensup 

Leibniz’in önbiçimlenme kavramını felsefesine 

yerleştirdiğini, bugünün biliminin böyle bir dü-

şünceyi kabul etmeyecek kadar tümevarımcı 

bir kozmoloji oluşturmakla sonuçlanacak po-

zitif bilimler, ampirizm, pratik ve kuramsal fi-

zikte yetkinleştiğini de ekler.2

Deleuze’ün Leibniz analizinde, varoluşun için-

de göverdiği evrende, canlı olmakla, içine 

çekildiğimiz bir yapıt veya mekânda buldu-

ğumuz anlamın tutkuya dönüşmesi arasında 

tuhaf bir paralellik var sanırım. Klasik kalıtın, 

klasik sanatın, klasik mimarlığın, insan yaşa-

mının asgari görgüsü ve standartlarının yer-

sellik, öz, temellerini bilmezsek, Balthasar 

Neumann’ın kiliselerinin iç mekânındaki ay-

rımlar, iç içe geçen yüzeyler, Borromini’nin 

San Carlino’sunun esrimesi, Rembrandt’ın 

“Gece Devriyesi”nin belirsizliği, Barok sanatın 

eksenleri, lekeleri kıpırdayan kompozisyonları 

veya ancak hikâyeleri bilen eğitimlilerin anla-

dığı muğlak içerikleri, Robert Venturi’nin Milli 

Galeri’deki “Sainbury Kanadı”nda klasik kalıta 

yaptığı göndermeler, Zaha Hadid’in eğilen, bü-

külen, artık kendi referansını kendi bulup ken-

di kendini üreten parametreleri, Eisenmann’ın 

3
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kırıkları veya örneğin pop-art bize ne söyle-

yebilir ki? Bununla beraber, Barok Kuyu ola-

rak anlamaya başladığım husus sadece insanı 

içine çekmeye çalışan tasarımları içermeyebi-

lir elbette. Çeşitli tarihsel dönemlere tutkun,  

o dönemlere ait mitleri, nesneleri, popüler un-

surları izleyenler, bu döneme ait fetişleri birik-

tiren koleksiyoncular, belli filmlerin tutkunları, 

hatta çeşitli tarihsel olayların tutkunları yok 

mudur? Bugün sosyal medyada, forumlarda 

bu kişilerin oluşturduğu topluluklar yok mu?3 

Örneğin bir kentin tutkunları yok mudur, o 

kentte yaşamayan? Bu insanlar şu ya da bu 

sebeple, kendi geçmişlerinin psykhe’lerinin 

hamurunda var olan nedenlerle bu Barok Ku-

yu’ları paylaşmazlar mı?... Hatta giderek var-

lıklarının bir enkarnasyonu bu Kuyu’ların için-

de terk etmemecesine yaşamaz mı?

Peki, hiçbir kültürel referansın kalmadığı bir 

boyuttan söz etsek? Ya da henüz başlamadığı 

bir zamandan… Barok Kuyu’ların başladığı ve 

bittiği yeri, Dünya’yı, fenomenolojik bir paran-

teze alabilir miyiz? Heidegger’in karamsar tin-

selliğine bulaşmadan…

İkindi: Başlangıç ve Son…

Mercury Projesi, ABD’nin 1950’li yılların so-

nundan itibaren geliştirdiği, İkinci Dünya Dün-

ya Savaşı sonucunda Nazi Almanyası’nın V1 

ve V2 kodlu karadan karaya roket saldırısına 

yönelik geliştirdiği silah sistemleri için çalışan 

ve savaş sonrasında Amerikan bayrağı altın-

da çalışmaya devam eden ekibin katkısıyla 

oluşturulan uzay programlarının ilk aşama-

sıdır. Geliştirilen fırlatma roketlerine monte 

edilen ve Mercury adıyla anılan birçok kapsül 

imal edilmiştir ve bir grup savaş pilotunun (o 

dönemde kabul edilen bir terim olarak) ast-

ronot unvanını aldıktan sonra katıldığı insanlı 

uçuşlarda, Dünya yörüngesine yerleştirilen 

kapsüller sonrasında yeryüzüne geri dön-

mektedir.4 İşin ilginç yanı, kapsüllerin dolaşım 

ve geri dönüşleri otomatik ve yerden kontrol 

edilen sistemlerle mümkün olmaktaysa da, 

bu dönemde süreç içinde kurumsallık kaza-

nan NASA, öncesiz ve artzamanlı tecrübeden 

mahrum bir alanda çalışma yaparken, çalış-

manın kuramsal zemininde yeşeren belli başlı 

kavramlar ve son kertede sürecin epistemolo-

jisi üzerine dahi ekipleri eğitmekte, aslında ku-

ramsal açıdan astronotlara gerek duyulmayan 

bir çalışma sürecine insan varlığını sokmaya 

çalışmaktadır; ki kapsüllerin tasarımında pilot-

ların talep ve geri bildirimleri çok önemli olur: 

Kapsüllere bir pencere eklenmesi ve giderek 

pencerenin genişletilmesi, güçlendirilmesi bu 

katkılardan birisidir; peki ama pencereden ne 

görecektir bu adamlar? Dünya’dan başka… 

Gerçi bazı denemelerde bu pencereler salt 

elle kontrol edilerek dönüş gerçekleştirebi-

len kapsüllerde çok işe yaramıştır; ancak bu 

müdahalenin fenomenolojik bir nedeni vardır 

belli ki. Bu adamlar o tarihe kadar önlerindeki 

göstergeler dışında Yeryüzü düzleminin refe-

rans olduğu bir boşlukta kokpitin fanusu için-

de bombardıman eğitimi almışlar veya it dala-

şına girmişlerdir. Şimdi bu referansın olmadığı 

bir boşlukta, neredeyse mezar gibi kapalı bir 

tüpün içinde görev yapacaklardır. Benzer bir 

referans talebi, yine ABD’nin yörüngede uzun 

ikametler için kurduğu ilk uzay istasyonu 

(1973-1979) Skylab’de de yaşanmıştır.5 Örne-

ğin çalışan ilk ekip, istasyondaki uzun ikameti 

için bir dart seti, kitaplar, oyun kağıtları, spor 

ekipmanları ve müzik dinlemek için teyp gö-

türmüş; ama bunların hiçbirisi kullanılmamış; 

istasyonda ağır görevler dışında boş vakit 

geçirmek ve dinlenmek için Dünya’ya bakan 

pencereden gezegeni seyretmişler. İşin ilginç 

yönü, yörüngede gezen ve yerçekimsiz bir 

mahal olan, idrar ve dışkıyı boşlukta yüzmeye 

başlamadan atık sistemine iletmenin bile hayli 

zor olduğu Skylab’de, astronotlar bir süre va-

kumlu biçimde tasarlanmış duşu kullanmaya 

çalışmışlar; o dönemden kalan fotoğraflardan 

birisinde, bir masa etrafında, sanki Dünya’da 

bir mutfaktaymışçasına yemek yemeye çalışı-

yorlar, vs… Böyle bir ortamda var olabilseydi, 

yaşam alanının her köşesini, her santimetre-

karesini, parça-bütün ilişkisinde temel refe-

ranslardan koparmayı, soyut temel geometrik 

ve koordinatlardan oluşan ilişkiler dokusunu 

4
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düşlemiş ve sonunda insanlık henüz yeter-

li olgunluğa erişmediği için prensiplerini terk 

ettiğini söyleyen, sonunda sefalet içinde ölen 

Theo van Doesburg, De Stijl şapkasından ne-

ler neler çıkarırdı…

Dünya’yı artzamanlı bir perspektifle de terk 

edebiliriz. Mesela, Homo Sapiens’in kültü-

rel varlığının öncesine uzanabilir, soyu tü-

kenmiş insansılardan Homo Erectus’un 

M.Ö. 230.000’lerden bizlere bıraktığı, Golan 

Tepeleri’nde Berekhat-Ram’da bulunan, aynı 

adla anılan, muhtemelen gömülerin başına di-

kilen, bırakılan, ne için kullanılmışsa kullanılmış 

olsun, sonuçta toplamak, avlanmak, içmek ve 

çiftleşmek dışında doğduğunun, öleceğinin, 

başına bir şeyler gelebileceğinin farkına var-

maya başlayan bir varlığın kendine tinsel bir 

mekân yarattığı için elinde tuttuğu bir küçük 

taş üzerine düşünebiliriz.6 Şüphesiz Dünya’ya 

yerleşmeye ilişkin fenomenolojik bir parante-

zin içinde kendini duyumsayan ilk varlıklardan 

kalmış; doğurgan bir dişinin biçimine benzet-

tiği, olasılıkla varoluşunun kendini aşan ilahi 

göstergesini imleyen ve bu benzerliğe yonta-

rak katkıda bulunduğu küçük bir taş parçasını 

yanında taşıyan bu varlık belki de bir Barok 

Kuyu içinde, hiçbir anlamı olmayan dış âlemin 

sert koşullarında…

Burada bir Solucan Deliği var… Bu insansıdan 

Mercury kapsülleri ve Skylab’e uzanan bir de-

lik bu… Bu delikte İnsan’ın Dünya üzerindeki 

tüm tasarımları, tüm öyküleri ve tüm düşleri, 

adeta birer meyve gibi modernizmin patlattı-

ğı dokulardan artan malzemelerden oluşmuş 

ve tarih ağacının gövdesinden sarkmış… Bizler 

bu Barok Kuyu’ların her birisini deneyimleye-

bilir, içine girebilir veya çıkıp gidebilir, aldırma-

yabiliriz; bu Kuyu’lar artık yaşam gerçekliği 

değildir. Modernizm ise adeta etkisi ve yankısı 

devam eden bir Big Bang gibi, Benjamin’in 

Meleği’nin önümüze yığdığı enkazdan tıpkı 

Benjamin’in Pasajlar yapıtında istemeden par-

ça parça bırakması gibi Barok Kuyu’ları yarat-

makta. Öyle ki, içlerine gönüllü, gönülsüz, ama 

her zaman sağlıklı veya sağlıksız bir tutkuyla 

nedensiz girebilir, her türlü katarsisi dene-

yimleyebiliriz; Dünya bu Kuyu’ların monadıdır 

değil mi? Teolojik ve ontolojik olarak kendisi 

de bir Kuyu olması için onu terk etme nokta-

sına gelmiş olması gerekir insanlığın; ama bu 

henüz mümkün görünmüyor Kuyu içinde Ku-

yu’lardan söz etmek için… 

Akşam: Son Söz Niyetine

Bu Solucan Deliği’ni en güzel anlatan yapıt, 

Kubrick’in 2001 Uzay Yolu Macerası değil mi-

dir? İnsansının silah olarak kullanmayı ve hük-

metmeyi keşfettikten sonra havaya fırlattığı 

kemik parçasının uzay gemisine dönüştüğü 

ünlü sahneden bahsediyorum. Ademoğlu’nun 

en sonunda Sonsuzluğu keşfetmesi ile biten 

filmde, her bölüm geçişinde görünen, toprak-

tan, Ay yüzeyinin altından, Jüpiter yörünge-

sinde boşlukta ortaya çıkan, ünlü prizmatik 

taş blok, öyküde en temel ölçülebilir nesne 

değil midir? Bu blok değil midir, Deleuze’ün 

monadının bir anlamda gösterilenleşmesi? İyi 

de göstergeye dönüşünce, monadın dışında 

değil miyiz? Galiba en iyisi bu bloğu bir kena-

ra bırakmak. Tıpkı resimde görülen, Los An-

geles Şehir Sanat Müzesi’nde Haziran 2013’te 

sona eren Stanley Kubrick sergisindeki gibi 

onu bir kenara dayamak. Monadı kişileştirme-

nin, keskin bir aklın ifadesi kılmanın tipik bir 

yan ürünü değil midir şiddet? 

Eğer çok meraklıysak Ölçülemeyen’i sıfırlama-

ya, bunun mimari bir ifadesini yine Farnsworth 
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Fotoğraflar 

| 1 Farnsworth 2006: Carol M. Highsmith,  

Wikimedia Commons.

| 2 Farnsworth House: Library of Congress,  

Prints & Photographs Division, ILL,47-PLAN.V,1-10

| 3 LACMA, 2012-2013 Kubrick Sergisi’nden set 

çalışması, Fotoğraf: Aydın Polatkan

| 4 Mercury kapsülüne biniş,  

astronot Grissom: Swenson, s. 374.

| 5 Blas House: By EstudioACB 

[CC-BY-SA-3.0] Wikimedia Commons,  

Fotoğrafçı: Hisao Suzuki

| 6 LACMA, 2012-2013 Kubrick Sergisi’nden taş için 

çalışma, Fotoğraf: Aydın Polatkan

üzerinden bulalım derim. Campo Baeza’nın 

2000 tarihli Blas Evi, Farnsworth gibi düz bir 

alanda değildir ve yine diğeri gibi bir vinç ve 

5-10 kişi ile sökülüp başka bir yerde kuruluve-

recek bir hafiflik duygusu da vermez. Kayalık 

bir arazide, betonarme bir “bunker”i andıran 

kütlede konut işlevleri yer alır; bu “bunker”in 

üzerinde çelik konstrüksiyon 6 ayak ve bir 

saçağın altında çerçevesiz, kesintisiz bir cam 

yüzeyle kapanan mahal ise gerçek bir simü-

lasyon alanı değil midir? Bu saçağın önünde-

ki havuz bile bu etkiyi zayıflatmaz. Belki bu 

yüzden bu yapıtın foroğraflarında, bu mahal-

de ya (kuşkusuz Baeza’nın minimalizmine de 

uygun) bir veya iki koltuk ya da gece fotoğ-

rafları için konulmuş birkaç “fashion” aydınlat-

ma ürünü yer alıyor sanırım. Blas Evi yerinden 

kımıldamak istemez. Gerçi ailece müzik dinle-

mek isteyen mal sahibinin talepleri, Baeza ile 

masalsı bir iletişim de kurması gibi edebi bir 

tarihçesi vardır bu yapıtın da… Sonuçta uçup 

gidiverecek gibi duran Farnsworth’dür de, uç-

maya çoktan hazır bir kullanıcı grubunu barın-

dıran da Blas’tır. O yüzden belki Blas Evi’nde 

bir Kuyu yoktur; sanki herkesin kendi Kuyu’la-

rını yaratmasına veya yaşamasına izin vermek 

için kurgulanmıştır; Ölçülemeyen ise neredey-

se sıfırlanmış gibidir, tıpkı Kubrick’in taşı gibi…

*  Bu metin Betonart 41. sayıda yayınlanmış “Barok 

Kuyu” adlı yazının devamı olarak da okunabilir.

1  Bu iki yapının Barok kavramı ile bahsi geçen 

şekilde ilişkilendirilmesi için, Arredamento 

Mimarlık dergisinin Kasım 2012 sayısında 

yayınlanan “Barok” dosyasındaki “Barok Korab” 

ve Betonart dergisinin 41. sayısında yayınlanan 

“Barok Kuyu” adlı metinlere bakılabilir.

2  Gilles Deleuze, Le Pli, Les Editions de Minuit, 

Paris, 1988.

3  Örneğin Titanic Faciası’nın bir Barok 

Kuyu olduğuna hiç şüphe yoktur. İsteyen 

Google’layarak aramaya başlayabilir. Yüzlerce 

meraklısı vardır bu olayın. Nedenler hakkında 

söz söylemek çok aydınlatıcı değildir. Lüksü, 

ihtişamı, dekorasyonu, facianın ölü sayısı ya da 

farklı mevkilerde yolculuk edenlerin ölü sayılarına 

bakarak son demlerini yaşayan  

19. yüzyıl Avrupası’nın Dünya Savaşı ile 

paramparça olacağının sosyo-politik kehaneti, 

vs… Bunların hiçbiri 2,5 saat boyunca bir 

dramın içinde kalakalmış insanların tutkusunu 

açıklayamaz… Açıklasa da Kuyu’nun cazibesine 

bir etkisi olmaz… Bu insanlar gitgide eğilerek 

çöken o güvertede yaşamaya devam eder.

4  L.S. Swenson, J. M. Grimwood, C.C. Alexander, 

This New Ocean, A History of Project Mercury, 

The NASA Historical Series, Washington D.C., 

454, L.F. -Belew, (yay.), 1977: Skylab,  

Our First Space Station, Scientific and  

Technical Information Office, 1966.

5  NASA, Washington D.C.; http://history.nasa.gov/

SP-400/contents.htm

6  W. Davis, “Beginning the History of Art”, The 

Journal of Aesthetics and Art Criticism, cilt 51, 

sayı 3, yaz 1993, s. 327-350.
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derinlikler
Hayriye Sözen I Bilinebilir olanla bilinemez 

olanın içinde, insanın eylemlerini ve iç dünya-

sını temellendirme arayışı, eski çağlardan bu 

yana kesintisiz sürüyor. Bu çaba, çağlar bo-

yunca gücünü tanrısal olanla insani olanın iç 

içe durmasındaki çelişkiden aldı. İnsanın kim 

olduğunu, ne olduğunu, bilebildiklerini ve bi-

lemediklerini, bunlar arasında nasıl bir uyumla 

yaşanacağını, eylemlerin neye göre düzenle-

neceğini anlama uğraşı, bütün bir düşünce 

tarihinin esas konusu oldu. Bu sorularla başa 

çıkmak için denediği yolları ve kurguladığı ev-

reni, dünyaya ve kendi iç dünyasına yerleşme 

hallerini bugüne aktaran aracılardan en önem-

lileri mekânlar ve mitler oldu. Yüzyıllar önce-

sinden kalan mekânlarda görebildiklerimizi, 

apaçık olanı; mitlerde ise göremediklerimizi, 

gizli duranı buluruz.

Yunan Mitolojisi’nde insan sadece beden-

den oluşmaz. Sonsuz ve sınırsız parçası 

“psykhe”dir. Psykhe insanın var oluşunun 

temelinde olan, bedenle birleşerek insanı 

oluşturan güçtür. Bugün bildiğimiz ruh kav-

ramından farkı, kozmosu yaratan güçle aynı 

kaynaktan doğması, yaratma eylemini müm-

kün kılan güçten kozmosa “üflenmiş” olması-

dır. Bu nedenle sonsuz ve sınırsızdır. Eylemde 

bulunmak için herhangi bir dışsal güce ihti-

yacı yoktur. Sonlu olan bedenle sonsuz olan 

psykhe’nin bir arada durması çelişkili bir du-

rumdur. Platon bu çelişkiyi, insanın kendi sınır-

lılığını aşarak sonsuzluk temelinde bir hayatı 

yeniden yaratmasıyla çözmeyi önerir. Kendi 

cehaletinin farkına varmak insani bir bilgeliktir. 

Bilmek, olmak ve yapmak arasında ayrım yok-

tur, bunlar bir bütündür. Aynı çağları anlatan 

Minotauros mitinde, Atina ve Girit Uygarlıkları 

arasındaki bir olaya tanıklık ederiz.

Girit kralı Minos, karısı Pasiphae’nin bir bo-

ğayla çiftleşmesinden doğan, yarı boğa yarı 

insan şeklinde bir yaratık olan Minotauros’u 

hapsetmek üzere mimarı Daidalos’a Knossos 

şehrinde bir labirent (labyrinthos) yaptırır. Bu 

labirente giren bir daha çıkamayacaktır. Kral 

Minos’a savaşta yenilen Atinalılar, anlaşma ge-

reği her yedi yılda bir, yedi genç kızı ve yedi 

genç erkeği Minotauros’a kurban olarak gön-

derecektir. Atina kralı Aegeus’un oğlu cesur 

Theseus, Minotauros’u yenmek üzere kurban-

lar arasında Girit’e gider. Minos’un kızı Ariad-

ne Theseus’u görünce âşık olur ve labirente 

girerken bir yumak kırmızı ip vererek, dönüş 

yolunda aynı ipi takip ederek labirentten kur-1
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tulmasını sağlar. Minotauros’u yenen Theseus, 

söz verdiği şekilde Ariadne’yi de alarak ada-

dan ayrılır. Ancak Naxos Adası’nda Ariadne’yi 

uyur halde bırakır ve Atina’ya döner. Ariadne 

daha sonra Dionysos ile birlikte olacaktır. The-

seus, gemisindeki siyah yelkenleri beyazla de-

ğiştirmeyi unutarak babası Aegeus’un oğlunu 

kaybettiğini düşünmesine neden olur. Aegeus 

kendini denize atar, Theseus Atina Kralı olur. 

Kral Minos ise kızına labirentin bilgisini verdiği 

için Daidalos ve oğlu İkarus’u labirente kapa-

tır. Daidalos kendisine ve oğluna balmumun-

dan kanat yapar ve uçarak labirentten kurtul-

mayı başarırlar.

Bu mitten yola çıkarak tasarlanmış güncel 

(2010) bir bilim kurgu filmi olan “Başlangıç” 

(Inception), Chistopher Nolan’ın filmlerinde 

sıklıkla odaklandığı rüya, hayal etme, kurgu ve 

gerçeklik sınırları, anılar, bellek gibi ölçülemez 

değerler etrafında tartışma fırsatı verir.

Filmin ana karakteri Dom Cobb (Leonardo Di-

caprio), geçmişte mimarlık eğitimi almış uz-

man bir hırsızdır. Zihnin en savunmasız olduğu 

rüya görme anında bilinçdışına ulaşıp, oradaki 

gizli bilgilere, sırlara ulaşmanın bilgisine sahip-

tir. Bu bilgiyi, ölen karısı Mal’ın (Marion Cotil-

lard) babası Prof. Miles (Michael Caine)’den 

mimarlık eğitimi sırasında öğrenmiştir. 

Karısının ölümünden sorumlu tutulan Cobb, 

uluslarası bir kaçaktır. Evine ve çocuklarına 

geri dönebilmek için yeni bir işe aday olur ve 

bir ekip oluşturması gerekir. Bunun için Profe-

sör Miles’dan yardım ister. Miles onu öğrenci-

si Ariadne (Ellen Page) ile tanıştırır. Ariadne, 

Cobb karşısında ilk sınavını ayaküstü çizmek 

zorunda kalacağı, çözülmesi kolay olmayan 

bir labirent tasarımıyla verir. Cobb tarafından 

eğitime alınır ve Cobb ona rüyalarda kullana-

cakları mekânları tasarlaması için gerekli bil-

giyi aktarır. Rüyada dünya eşzamanlı olarak 

yaratılır ve algılanır, bu nedenle rüyaların baş-

langıcı hatırlanmaz.

Ariadne, rüyayı tasarladıktan sonra rüyanın 

içine getirip buranın da bilinçdışı olarak algı-

lanmasını sağlamakla görevlendirilir. Rüyada 

neyin gerçek neyin rüya olduğunu karıştırma-

mak için hafızasındaki mekânları kullanmama-

sı gerekir. Rüyada yansımalardan korunmak 

içinse mekânların penrose merdivenleri gibi 

karmaşık olması istenir. Rüyadan uyanmak 

için rüyada ölmek tek koşuldur. 

2
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Bu yeni işte yapacakları şey, her zamankin-

den farklı olarak bilgiyi çalmak değil, fikri yer-

leştirmektir. Bir fikir bir kişinin zihnine başka 

biri tarafından yerleştirildiğinde, kişinin bunun 

dışarıdan eklendiğini fark etmemesi için bi-

linçdışının derinliklerinde dolaylı olarak, rüya 

katmanları içinde yeni katmanlar açarak yapıl-

ması gerekmektedir. Aksi durumda zihin dai-

ma fikrin kaynağını ortaya çıkaracaktır. Bu ne-

denle rüya içinde rüya içinde rüya; 3 katmanlı 

bir rüya tasarımı yaparlar. Ariadne rüyalardaki 

mekânları tasarlayacaktır. Hazırlık döneminde 

Ariadne, Mal ve Cobb arasında geçmişte yaşa-

nanları öğrenir. Sonsuza kadar birlikte olmak 

ve birlikte yaşlanmak arzusuyla kendilerini 

rüyanın içinde arafta bırakarak geri dönüş-

süz bir yolu seçmişlerdir. Ancak bundan kur-

tulmak isteyen Cobb, Mal’den yaşadıklarının 

gerçekliğini sorgulamasını istemiştir. Rüyadan 

uyandıktan sonra bu sorunun etkisinden kur-

tulamayan Mal, yaşamına son vermiştir. Cobb, 

bu nedenle ağır bir suçluluk duygusuyla yaşa-

maktadır. Rüyalarında Mal tarafından ihanet ve 

saldırılara uğrayan Cobb’un yeni bir iş planında 

mekânları tasarlaması imkânsızdır. Ariadne’nin 

tasarladığı mekânlarda güvende olacaktır.

Başkasının rüyasında olup olmadıklarını an-

lamak için her birinin sadece kendisinin nasıl 

davrandığını bildiği bir totemi vardır. Rüyada 

zaman gerçektekine oranla daha hızlı akar. 

Her katmanda zaman algısı farklıdır, derinleş-

tikçe geçen süre daha uzun algılanır. Yerleş-

tirecekleri fikir, ölmek üzere olan varlıklı bir iş 

adamının oğlu olan Robert Fischer’in (Cillian 

Murphy), babası öldükten sonra şirketi son-

landırma kararı almasıdır. Bu şirket Cobb’a iş 

veren Saito’nun (Ken Watanabe) en büyük 

rakibidir. 

Bilinçdışı, mantık tarafından değil duygular 

tarafından yönlendirilir. Bu nedenle de bir iş 

stratejisini duyguya çevirmeden istedikleri-

ni yapmak imkânsızdır. İnsanın genellikle uz-

laşmaya yatkın iç dünyası, olumlu duyguyu 

olumsuz duygu karşısında her zaman güçlü 

kılar. Hedefe ulaşmak için yerleştirecekleri fikri 

şöyle belirlerler:

“Babam kendi yaratıcılığımı keşfetmemi ister-

di, onun izinden gitmemi değil.”

Bunun için her rüya katmanına bir işlev verir-

ler.

- Babanın izinden gitmemek 

- Kendi yaratıcılığını keşfetmek 

- Babam onun gibi olmamı istemiyor 

Bütün bu iş için gerçek yaşamda on saate 

ihtiyaçları vardır. Babasının ölüm haberini al-

dıktan sonra yapacağı uçuş tam da bu süre 

kadardır ve işlem uçakta tamamlanır. Yolculuk 

sonunda Robert Fischer’in babasının yolun-

dan gitmeyeceğini anlarız.

Film, titizlikle inşa edilmiş bir labirente benzer. 

Bütününde karakterin bilinçdışı katmanların-

da derinleşerek rüya ile gerçeklik arasındaki 

gelgitli dünyaya eşlik ederiz. Bu film üzerine 

devam eden tartışmalardan birinde aslında 

Minotauros mitini sürdürmekten çok, karak-

terlerin eylemlerinin ve niteliklerinin başağı 

edilmiş olmasıyla mitin yeniden üretilmiş ol-

masına dikkat çekilir.1

Seçilen isimlerde, kullanılan renklerde mitle 

ilişkilenmeleri doğrudan görebiliriz. Minota-

uros mitinde Atinalı Theseus Girit Adası’na 

labirente hapsedilmiş yaratığı yenmek üzere 

gider. Nolan’ın filminde rüya mekânı labiren-

tine hapsedilmiş olan yaratık ise güzel Mal’dır, 

filmin Minotauros’u odur. Daidalos tarafından 

tasarlanmış labirente giren Theseus’a yardım 

5
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eden Ariadne labirentin bilgisine sahiptir. Bu 

defa bilgi Cobb’dadır ve Ariadne bilgiyi dev-

raldıktan sonra artık bizzat labirentin tasarım-

cısı olmuş, diğer taraftan da Cobb’un rüyasın-

daki labiretten çıkışının yolunu kendi kurduğu 

labirentle göstermiştir. Cobb rüyaların gerçek-

liğini anlattığı andan itibaren artık Ariadne’nin 

rüyasındadır. Theseus Minotauros’u öldürmek 

ve labiretten kaçmak isterken Cobb bunu is-

temez ve Mal’i kendi rüyasının derinliklerinde 

yaşatarak, orada kalmayı sürdürür. Filmde 

gerçeklikle ilişkili karşılaşılan en kesin ifade 

Prof. Miles tarafından kurulur:

“Gerçeğe dön Cobb!”

Profesör Miles’ın Cobb’a öğrettiği mekân 

tasarlama becerisi, artık gerçek yaşamda 

da rüyada da yapamayacağı bir eylem hali-

ne gelmiştir. Kendi derinliklerinde kaybolan 

Cobb’un, gerçekliğe dönmek için yardıma ih-

tiyacı vardır. Cobb’un rüya mekânı tasarımını 

anlattığı bölümde gördüğümüz rüyanın çökü-

şü sahnesi, Ariadne’nin yolları başaşağı çevir-

mesi, dünyayı altüst etmesi, karşılıklı aynalarla 

yarattığı sonsuz yansımalar ölçülebilir olan ve 

anlaşılması kolay yaşantının insan zihninde 

ansızın nasıl ters yüz edilebileceğini anlatan 

etkileyici sahnelerdir. Ancak zihnin sonsuz-

lukla ilişkisi, üretken ve heyecan verici olduğu 

kadar tehlikelidir de. 

“Başkasının derinlikleriyle oynama!”2

İnsanın parçalanmış, artık bir bütün olamayan 

beden ve psykhe ikiliğiyle başa çıkmasının en 

çarpıcı yanı, bunu anlama çabasında ürettik-

leri. Dengeye gelmiş, bir bütün olmuş, bilmek, 

olmak ve yapmak ayrımı olmayan bir evrende 

yaşamın bugünden daha çatışmasız olup ol-

mayacağını bilemiyoruz. 

1  http://thefineartdiner.blogspot.com.tr/2011/08/

inception-power-revenge-and-frustrated.html

2  Ludwig Wittgenstein, Yan Değiniler, Altıkırkbeş 

Yayın, 1999, çev. Oruç Aruoba, s. 21.

7

8

9

| Resim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Inception, 2010,  

Christopher Nolan
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mimarlık, strüktür ve “iyi”

“İyi mimarlık” nedir?

Tomris Akın I Mimarlık ve ölçülebilirlik ara-

sındaki ilişkinin tehlikeli ve kompleks sorusu. 

Hem hakkında söylenecek ve okunacak çok 

şey var hem de dile dökülmesi zor bir soru ol-

maya devam ediyor.2 Öyle ya da böyle, işimizi 

nasıl daha “iyi” yapacağımız ile ilgili cevapla-

mamız gereken sorularla daima karşılaşıyoruz. 

Bu sorulara cevap verebilme yeterliliğimiz işi-

mizdeki tutarlılık düzeyini belirliyor. Neyi daha 

“iyi” bulduğumuzla ilgili cevaplayamadığımız 

soruların çokluğu başkalarının (işveren, yükle-

nici, başka mimarlar, kullanıcılar, siyasetçiler…) 

doğrularını sorgulayamadan kabul etmemize 

neden oluyor.

Cevaplama endişemizde ölçülebilirlik kilit rol 

oynuyor. Uğur Tanyeli: “Mekânın ölçülemeyen 

özellik ve nitelikleri, çoğu zaman mevcudiyet 

kazanmamış özellik ve nitelikleridir. Kuşkusuz 

ortamda onlara ilişkin veriler mevcuttur ama 

ölçülemeyince fark edilemez,”’ diyor.3 Ancak 

“Nitelik objeden ya da nesneden kaynaklanmayan ayrı bir kategorideki kendiliktir... Nitelik madde ya da  

düşünceden bağımsız olarak oluşamaz.  Madde ve düşüncenin birbirleri ile ilişkisindedir. Nitelik özne ve nesnenin 

karşılaştıkları anda açığa çıkar. Nitelik bir ‘şey’ değil, bir ‘olay’ dır.”1

R.M. Pirsig

1
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ne olduğunu tam tanımlayamasak da ortak 

bir “iyi” hakkında uzlaşıyoruz zaman zaman. 

Ama nasıl?

Konuyu öznel, deneyime yakınlığı açısından 

tartışıyoruz. Duyularla algılanan mimari üre-

timler, ses, dokunma, görme duyularının mi-

marlık algısına etkisi üzerine tartışmalar son 

derece popüler. Ekolojik, ekonomik, dijital, 

biraz eski de olsa işlevsel mimarlıklar bir baş-

ka ana akım. Öznellik beğenimizi, dolayısı ile 

ölçülemez olanı, nesnellik ise ölçülebilir olanı 

kapsıyor. Ölçülemeyen deneyim ve ölçülebilir 

yapısal veriler arasında gelip gidiyoruz.

İyi’nin olay oluşu

Mimarlıkta “iyi”den bahsettiğimizde ne öz-

nelliğe ne de nesnelliğe dayandırılan açıkla-

maların yeterli olduğunu, mimarlık ürününde 

“iyi”nin -belki daha kompleks belki daha basit- 

ama kolay “dile getirilemeyen” bir kendilik ol-

duğu açık. Ölçülebilir ya da ölçülemez olanın, 

kullanıcıdan ya da mimarlık nesnesinin ken-

dinden kaynaklanan yanları olsa da “iyi”nin 

bu ikisinin ilişkisinde, karşılaştıkları anda olan 

“olay” olduğunu düşünmek işin içine hem za-

mansallığı hem de yaşanılan deneyimin biri-

cikliğini katmış oluyor.

Böyle düşünürsek “iyi” ve mimarlık için bazı 

söylemlerimizi revize etmemiz gerekiyor. Ör-

neğin iki insan için tam olarak aynı “iyi”den 

bahsedemiyoruz, zamansal/uzamsal olarak 

birbirinin aynısı “iyiler”den de. Nitelikli yapı 

tanımı anlamsız bir tamlamaya dönüşüyor. 

Böyle düşünmenin avantajı malzeme, ölçek, 

ışık, yapısal kararlar, yer, bağlam ve diğerle-

rini –ortamın sabit ve değişken değerleri ile 

beraber- denklemin içinde tutabilmemizi sağ-

laması. Yapının/mekânın algımızı dağıtmadan 

içinde bulunduğumuz anı yaşamamıza imkân 

vermesinden, deneyime açıklığından bahsedi-

yoruz. Ama aynı zamanda sağlamlığından, yer 

ile ilişki kurmasından... Yapının strüktür, eko-

lojik, ucuzluk, cephe, planlara ayrışmamasın-

dan... Biricik bir “olay”ın peşindeyiz.

Ancak günümüzde ayrıştırarak bakma alış-

kanlığımız devam ediyor. Mimarlıkta dijital-

leşmenin getirdiği hız ile iyi arasındaki ilişkiyi 

nasıl kuracağımızı tartışıyoruz. Yeni mimarlık 

yapma hallerini keşfediyoruz ve bunları meş-

rulaştıran söylemleri üretiyoruz. Dijital dünya 

mimarlık bilgisini temsil etmek için geomet-

rinin referanslarını zorunlu tutuyor. Geometri 

işin içine girdiğinde strüktür giderek artan bir 

rol oynuyor. Kaba bir genelleme ile ya geri çe-

kilişi ya çok önde oluşu ile.

Strüktür düşüncesi-strüktür üretimi

Strüktürün ön plana çıkışı aslında tesadüf de-

ğil. Strüktür yapının olmazsa olmaz elemanı, 

hem inşai hem de anlamsal gerekçelerle. İn-

şaat mühendisleri de öyle. Mimarlık ise var 

olabilmek için strüktür düşüncesine muhtaç. 

Ayağa kalkması, malzeme ve yer ile ilişkilen-

mesi, her bir detayının bütün ile uyumu gibi 

nitelik bakımından hayati olan birçok yönü için 

strüktür düşüncesi gerekli. Mimarlık ve niteliği 

birlikte düşündüğümüzde, strüktür düşüncesi 

olmayan bir mimarlık düşüncesinden bahset-

mek mümkün görünmüyor. Böyle söylendi-

ğinde çok anlaşılır, son derece basit ve olmaz-

sa olmaz geliyor kulağa ancak uygulamada, 

strüktür düşüncesi ile mi strüktür üretimi ile mi 

karşılaşıyoruz, soru bu.

Giydirilmiş çerçeveler

İyi’nin “hoşa giden”e indirgenmesi sonucu 

strüktürün geri planda kaldığı “hoş görü-

nen” kabukların çoğalması yaygın bir sorun. 

Strüktür “düşünce”sinin yokluğunun yarattığı 

etki, strüktüre etmekten bağımsız inşa, iyiden 

uzaklaşma. Ekonominin satılabilirlik ve hız 

beklentilerinin en hızlı karşılığı. Gelişmemiş or-

ganizasyon yapılarında strüktürün en konvan-

siyonel hali ile yer aldığı metrekare büyüklüğü 

hariç mekânın hiç tartışılmadığı “giydirilmiş 

çerçeveler”, türevleri ve hızlı türeyişleri. Süre-

ce sonradan katılan sadece taşınma proble-

mini halleden inşaat mühendisleri. Unutulan 

mekân ve ayrışmış inşa etme süreci. Kabuğun 

bütünden kopması ve ayrışmış inşa sürecinin 

sonucunda oluşan bir diğer etki: “öngörüle-

meyen yaşlanma”. Yapının ayrışan birbirinden 

habersiz elemanlarının hesaplanmayan dav-

ranışları sonucu zamanından önce ve bek-

lenmeyen şekilde eskimesi. Bunun tam tersini 

öneren ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir başka 

durum ise inşaat mühendisinin tasarım mü-

hendisine dönüşümünü ve sürecin başından 

itibaren tasarımda belirleyiciliğini vurguluyor.

Yeni meslek adamı

Architectural Design dergisi tarafından “New 

Structuralism” (Yeni Strüktürcülük) olarak ta-

nımlanan bu tasarlama biçimi malzeme üre-

timinde ve temsil biçimlerindeki evrimin so-

nucu.4 Evrimin özellikle planlama aşamasında 

baş edilmesi gereken bilgiyi arttırması sonu-
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cunda entegrasyon zorunluluğundan kaynak-

lanan yeni bir tasarlama biçimi olarak tanımla-

nıyor. Önerisi işte bu entegrasyonun tasarımı 

en başından belirlemesi ve dolayısıyla sürecin 

verimliliğinin artması. İnşaat mühendisi ve mi-

mar arasındaki bilindik rollerin değişmesi.

Charles Jencks, “Mimarlıkta ne zaman hız-

lı bir değişim ya da devrim olsa profesyonel 

bariyerler yıkılır ve uzmanlar rolleri değişir,” 

diyor, Cecil Balmond’un kitabı Informal’in gi-

rişinde.5 Jencks, Balmond’u tasarımcı, mimar, 

matematikçi, düşünür ve yazar kimlikleri ile 

günümüzdeki bir başka değişimin başlangıcı-

nı müjdeleyen bir öncü olarak tanımlıyor. As-

lında Balmond’a benzer şekilde meslektaşları 

Hanif Kara, Edmond Huppold, Mutsuro Sasaki 

gibi mühendislerin çalışmalarının başarısı ve 

yayınları sonucunda yaygınlaşmış bir çalış-

ma biçiminden bahsediyoruz. Başlarda iddialı 

formları strüktüre etme ile başlayan birlikte-

likleri, zaman içinde mimar ve mühendislerin 

formu birlikte aradıkları bir tür tasarlama biçi-

mine dönüşmüş görünüyor.

2
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Henüz elimizde ortaklaşa tasarlanmış ve inşa 

edilmiş az sayıda örnek ve metin var. İnşaat 

mühendisinin de sürecin önemli bir parça-

sı olarak “star” dünyasına girmek istediği de 

bir gerçek. Mimarın müellif olma halini inşaat 

mühendisi ile paylaşıp paylaşmayacağı, uzun 

vadede iki meslek kişisinin aynı kişiye dönü-

şüp dönüşmeyeceğini zaman gösterecek. 

Ancak tam bu noktada deneyimli mühendis-

lerin yaptıkları ilgi çekici işlere referans vere-

rek yapılan çok sayıda işin aynı potada de-

ğerlendirilmesi birtakım sorunlar doğuruyor. 

Geometrik türemenin imkân verdiği çoğalma, 

bir araya gelebilme, malzeme ve birleşim nok-

talarının standardizasyonu gibi kolaylıklar bir 

diğer yandan -öncülerin uzun yıllarda edin-

dikleri mesleki deneyimden özgürleşince- ko-

layca büyüyüp küçülebilen dolayısıyla “yer” 

ve “ölçek”ten uzak kabuk yapılara dönüşe-

biliyorlar. “Serbest form”, “parametrik form”, 

“homojen form” gibi başlıklar ile düşünme hep 

formal, dolayısıyla stilize olanı üretiyor. Ve bu 

piyasa koşullarından yorulmuş mimarın pozis-

yonunu kaybetmek uğruna yaptığı bir işbirliği 

haline dönüşüyor.

İnşaat mühendisi ve mimarın aynı temsil araç-

larını kullanmaya başlamaları ile formun strük-

türe indirgenmesi durumu, ilginç bir şekilde 

strüktürün geri planda kaldığı işlere benzer 

şekilde stilize kabuk yapılar ile son buluyor. 

Her iki durumda da “iyi” mimarlık için belirle-

yici olan mekân geri planda kalıyor.

Mekânın bütünselliği

Oysa ayrışmadığında, strüktür ve mimarlık 

bir arada davrandığında, mekânı birlikte kur-

duklarında… Sverre Fehn’in Kuzey Ülkeleri 

Pavyonu’nun çift yönlü 6x100cm boyutunda 

kirişlerden oluşan zaman zaman ağaçların 

geçmesine izin veren zarif betonarmesini, 

Toyo Ito’nun betonarmeyi ince çelik plakalar ile 

destekleyerek farklı boyuttaki kemerleri çıplak 

bırakarak oluşturduğu Tama Kütüphanesi’nin 

iç mekânlarını, Teğet Mimarlık’ın İstanbul De-

niz Müzesi’nde denize doğru yönelen uzun 

kafes köprülerinin alt katta mümkün kıldığı 

boşlukla kurulan deniz ve sokak ilişkisi ile üst 

katta strüktürün yarattığı çoklukla tanımlanan 

sergi mekânlarını üretmek mümkün hale geli-

yor. Strüktür düşüncesinin mimarlığı mümkün 

kılması, strüktür ve mimarlığın birbirini zorla-

yarak dengede kalışları ve mekânı oluşturma-

ları. Strüktürün “o an”da yalnız “o” yapı için ta-

sarlanmış oluşu ve bunun gerektirdiği zaman 

ve strüktürün sürecin başından itibaren düşü-

nülmesi. Mekânın bütünselliği ve tasarımın bi-

ricikliğinin öncüllüğü. Mimarın inşaat mühen-

disi ile sürecin başından itibaren birlikteliği. Bu 

zaten “iyi” mimarlık için zorunlu olan. Çabuk-

luğun vasata dönüşümünden kaçma. Zaman 

olgusundan bağımsız bir iyi var mı?

1  Pirsig R.M., Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı,  

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1995, s. 215 

2  Konu ile ilgili güncel bir yayın olan OASE  

dergisinin “What is Good Architecture” başlıklı 

90. sayısına göz atılabilir.

3  Tanyeli, U., Türkiye’nin Görsellik Tarihine Giriş, 

Akın Nalça Yayınları, İstanbul 2010, s.18

4  AD Architectural Design Magazine,  

Temmuz-Ağustos 2010.

5  Balmond, C. ve Smith, J., Informal, Prestel,  

Londra, 2002.

Fotoğraflar 

| 1 Tama Art University Library, Toyo Ito,  

Woranol Sattayavinij

| 2, 3 Nordic Pavilion, Severe Fehn, Seier + Seier

3
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Merve Yücel | Matteo Locci | Serana Olcuire 

Kanal İstanbul, İstanbul’da yapılması hayal 

edilen bir suyolu projesi. 2011 yılında dönemin 

başbakanının “çılgın proje”si olarak duyurul-

du; ancak projenin adı, içeriği ve yeri uzun 

süre gizli tutuldu. Kanal İstanbul’un uzunlu-

ğu 40-45 km; genişliği 145-150 m, derinliği 

ise 25 m olacak. Bu kanalla birlikte İstanbul 

Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, 

İstanbul’da 2 yeni yarımada, yeni bir de ada 

oluşacak. Spekülasyonlara göre proje büyük 

olasılıkla; Boyalık, Yassıören, Karaburun, Dur-

sunköy, Yeniköy, Baklalı, Güvercintepe ve Şa-

hintepe gibi köyleri etkileyecek.

Bu sarı çizgi otoriter abesliği temsil eden 

150 metrelik sembolik bir ölçüdür. Kanal 

İstanbul’un inşasıyla, sular altında kalacak 

olan köylerde hareket eden bu grotesk ölçü, 

yaşayanlarla konuşur, kendini tanıtır, öncelikli 

amacı toplulukları provoke etmektir.

Bu proje sadece 150 metrelik bir ölçümdür!

Herhangi bir soyutlamanın gerçekliğe etkisi 

nasıl ölçülür?

Soyutlama, kendisini nasıl konumlandırır veya 

gerçekliğe nasıl dokunur?

Gerçeküstü (sürreal) bir ölçü, gerçekliği pro-

voke edebilir mi?

Görünmez tepeden aşağı yaklaşımların, otori-

ter izdüşümlerin zamanında grotesk bir ölçü,  

absürdlüğü ifşa edebilir mi?

Bu absürdlükten yola çıkarak, itaatkarlığın üs-

tesinden gelebilen, müşterek bir farkındalık 

üretilebilir mi?

Peki ya soyutlama ölçü hapishanesinden kur-

tulmak için doğru araç olabilir mi?

Gerçeklikten kopuk, otoriter ölçünün silah-

sızlandırılması için gülünç derecede alaycı bir 

eleştiri kullanılabilir mi?

ölçülerin kralı çıplak!



ölçülemeyen | 43

“Biraz sağa çek sen bu çizgiyi; Kürt Ali’nin 

bakkal, dayımların ev, hepsi gitti.”

“Ölçümü iyi yapın haa, köyümüze zarar ver-

meyin, yoksa bir daha çay vermeyiz size bu 

kahvede.”

“Çayı siz ısmarlamadınız ki, biz kendimiz öde-

dik.”

“Kaydır sen bu çizgiyi bizim evin dışında kal-

sın.”

“Peki İstanbul ne olacak? Ada mı?”

“Bununla mı ölçüyorsunuz, lazer metre yok 

mu?”

“Evet evladım, tabi siz de emir kulusunuz ölç 

diyorlarsa ölçeceksiniz.”

“Teyze, çizgi sizin evin dışında kalıyor. Önün-

den su geçecek ama.”

“Kanal olursa bizim için daha iyi olur. Böyle 

yüzeriz, daha tatlı olur. Balık tutarız artık.”

“İSKİ memuruyum ben. Benim bile haberim 

yok, siz bu ölçümü boşuna yapmayın. Bir iki 

sene sonra başlar o iş. Vaktinizi boşa harca-

mayın!”

 “Ben ölçüyüm!”
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cetveller 
Cevdet Erek
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mimarlık pratiğinde ölçülemeyen 

üzerine ölçüsüz, ayarsız,  

haddini bilmez, kötü bir yazı

Ahmet Önder I Bilen bilir… Yazmayı pek be-

ceremem. Hele ki 140 karakterin üzerindeyse 

hiç işim olmaz. Ama ya üzülmeyeyim kırılma-

yayım diye ya da artık nasıl bir izlenim verdiy-

sem... o konu hakkında okunmaya değer bir 

şeyler yazabileceğim zannıyla ara sıra birileri 

gelip bir şeyler yazmamı ister. Ben de han-

gi akla hizmet bilmiyorum (kolay dolduruşa 

geliyorum galiba) evet deyiveririm… sonra al 

başına belayı. Üstelik referanslı yazmayı da 

bilmem, konuştuğum gibi yazarım. Hadi ben 

neyse de size yazık. Ben baştan uyarımı ya-

payım da günah benden gitsin. Kaçan kaçsın.

Efendim, tüm kötü yazılara (sözüm meclisten 

dışarı) elalemin vurucu bir sözüyle başlamak 

adettendir (ki Kızılderili değilse eğer… bu ela-

lemin biri, herkesin bildiği, tanıdığı, sevdiği… 

hadi belki sevilmese de, yazılan konu hakkında 

otoritesini kabul ettirmiş bir zatı muhteremdir 

çoğu zaman). Adet yerini bulsun, beklentiler 

boşa çıkmasın, hemen yasak savayım:

“A great building must begin with the unme-

asurable, must go through measurable me-

ans when it is being designed and in the end 

must be unmeasurable.”

…demiş Louis Kahn. Kim olduğunu bildiniz 

hemen değil mi… İyi… Bir de konuya uygun 

Kızılderili atasözü arattırmayın bana... Türkçe 

çevirisi de aşağı yukarı şöyle bir şey galiba:

 “İyi bir bina ölçülemeyenle başlamalı, tasarım 

aşamasında ölçülebilir araçlarla sınanmalı ve 

en sonunda yine ölçülemez olmalıdır.”

Eh artık sırtımı da Kahn’ a yasladıktan sonra 

yazının geri kalanında rahat rahat istediğim 

gibi zırvalayabilirim. Zira bu sözün açtığı yol-

dan gitmeye hiç niyetim yok… Ama biraz daha 

takılacağım burada. Çünkü diğer bir kötü yazı 

standardı da sözlük anlamlarıyla devam et-

mektir: Başlıkta ne vaat ettiysem o, kızmaca 

yok.

Sözün İngilizce aslını korumamın ilk sebebi 

Kahn’ın Amerikalı olması. (Çeviride hatala-

rım olabilir, ileride yüzüme vurursunuz.) İkinci 

sebebi ise İngilizcede “ölçülemeyen” karşılığı 

olarak aslında anlamları birbirinden az da olsa 

farklı onlarca sözcük olması… unmeasurable, 

immeasurable, incomputable, inestimable, in-

calculable, inexhaustible, unfathomable vs. 

Kahn’ın bunca sözcük arasından neden im-

measurable değil de unmeasurable kullan-

dığına takılmıştım bu sözü ilk duyduğumda. 

“Unmeasurable” günümüzdeki sözlük anla-

mıyla nesnel olarak ölçülemeyeni tanımlasa 

da, buradaki nesnel olarak ölçülememe du-

rumu, ölçülenin nesnesinden değil, kullanılan 

ölçü aracının yetersizliğinden kaynaklanmak-

ta ve aslında doğru ölçü araçlarıyla ölçülebi-

leceği iddiasını barındırmakta. “Immeasurab-

le” ise yine günümüzdeki sözlük anlamıyla 

çok büyük, çok kapsamlı, çok aşırı nesneler, 

hatta daha çok soyut kavramlar için kullanıl-

makta ve bir ölçülebilirlik iddiası taşımamak-

ta…

Kahn büyük, yüce, çok iyi, mükemmel, şaha-

ne bir binanın yaratılma sürecini tanımlıyor ya 

bu sözde; bu süreci tanımlarken bilinçli bir şe-

kilde “unmeasurable” sözcüğünü kullandığını 

varsayarsak, aslında sonuç ürünün de doğru 

araçlarla ölçülebilir olabileceği iddiası itiraf 

edeyim beni biraz rahatsız ediyor. “Değil so-

nuç ürün, mimarlık pratiğinde ölçülebilir ne 

var ki aslında” gibi bir iddiam olabilir, belki de 

ondan. İyi, kötü, güzel, çirkin gibi sıfatlar ne 

yaparsan yap, istediğin kadar ussallaştırmaya 

çalış özneldir ya hani: öl-çü-le-mez. Ama ölç-

me çabasını anlamsız kılar mı… kılmaz… 
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“Ey Kahn… Sen yine de “immeasurable” di-

yeydin daha iyiydi… Bir de hazır elin değmiş-

ken, o “must”lardan da kurtulalım bi zahmet.” 

Yazının bu kısmına kadar okuyup da kötü bir 

yazı olduğuna ikna olduysanız eğer, ölçüsüz 

ayarsız ve haddini bilmez bölüme başlıyoruz. 

(Kötü bir niyetim yok sadece başlığın hakkını 

vermeye çalışıyorum).

Şimdi haddimi bilmemek şundan kaynaklana-

cak: Birincisi ekonomist değilim, yarım akıllı 

bir mimarım. Guy Standing adımızı koydu-

ğunda prekarya olduğumu öğrendim, matah 

bir şeymiş gibi öyle olduğumu sanıyorum. Bir 

de tabii ki her iyi yarı entelektüel gibi Kapital’i 

okumaya başlayıp 1. kitabın 3. bölümünün or-

talarında pes ettim. Diğer okumayan arkadaş-

ların sözüne güveniyorum: ilk iki bölümden 

sonra hep tekrar varmış. Yani Marksist olma 

iddiam hâşa yok. İtiraf edeyim David Harvey’in 

dersleri olmasaydı, o 2 bölümden de çok bir 

şey anlamazdım büyük olasılıkla. 

Ancak binanın ya da sonuç tasarım ürününün 

ölçülebilirliğinden çok mimarlık pratiğini bir 

“değer” üretim süreci olarak ele alıp bu süreç 

sonrasında elde edilen “değer”i ölçme ve pay-

laşma sorunu ilginç geliyor bana. Bitiremedim 

Kapital’i, dertliyim anlayın işte. Belki bir yar-

dımınız olur diye bu yazıyı fırsat bilip dertleş-

Resim 1
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mek istiyorum daha çok. Hâlâ benden ümidini 

kesmemiş olanları son kez uyarıyorum: yazı-

nın geri kalanında da hayatın anlamı yok. O 

sorunun cevabı “42” zaten hepiniz biliyorsu-

nuz. Derginin bu sayısının 42. sayı olması ise 

(aksini iddia edenler olacaktır eminim) tama-

men tesadüf. Bakmayın siz onlara.

Mimarlık pratiği bir “değer” üretim süreci… 

Bu anlamda mimarlık hizmetinin kendisi de 

üretilen ve pazarlanan bir mal ve her üretim 

sürecinde olduğu gibi mimarlık da bir “değer” 

üretir. Kapitalist toplumlarda değer taşıyan 

her şey alınıp satılan bir maldır. Bu anlamda 

malın ya da metanın ikili bir karakteri vardır: 

Birincisi “değişim değeri”, ikincisi ise “kulla-

nım değeri”dir. Biri diğerinden bağımsız de-

ğil… ikili… “değişim değeri” Marx diyalektiğin-

de “değer”in bir temsilidir. Peki “değer” ne? 

Marx’ a göre değer: “toplumsal olarak gerekli 

emek/zaman”. Bu tanımdaki anahtar tamla-

ma “toplumsal gereklilik”. Toplumsal gerekli-

lik “kullanım değeri”ne işaret eder;  eğer bir 

malın “kullanım değer”i yoksa “değer”i yoktur. 

Alıcısı olmayan mal zayi; bir diğer deyişle arz 

talep. “Değer”i olmayan varlıklar ise mal değil-

dir. (Resim 1)

Ancak harcanan emeğin, bir değer yaratabil-

mesi için toplumsal gerekliliğe sahip olması 

gerektiğinin altını belki tekrar çizmekte fayda 

var. Sıradan bir çaba, rastgele yapılan işler so-

nucu üretilen ürünün, ne kadar emek ve za-

man harcanmış olursa olsun alıcısı yoksa bir 

değeri de yok. Harcanan emeğin ideal anlam-

da toplumsal bir karşılığı olması, nitelikli olma-

sı, belirli kurallar içinde kalınarak, öngörülen 

hedefe yönelik harcanmış olması gerek. Bu 

nedenle, mimarlıkta da diğer üretim ve hizmet 

alanlarında da, bu emeğin bir tanımı olması 

şart. Sonrasında da, bu tanım içindeki emeğin 

nasıl harcanacağı, her aşamada adım adım 

belli kurallar dizisi olarak verilmiş olmalı.

Buraya kadar her şey iyi güzel de, eğer ortada 

bir kıyaslama ölçütü yoksa, bir diğer deyişle bu 

kavramlar ölçülebilir değilse, galiba tanımları-

nın da pek bir anlamı yok. Benim Kapital’le de 

Marx’ la da ilişkim bu noktada çetrefilleşiyor; 

derdim de tam bu noktada başlıyor: “Kullanım 

Değerleri” kıyaslanabilir ya da ölçülebilir değil; 

toplumsal gereklilik ya da ürüne olan talep he-

nüz şekillenmemiş ve ortaya çıkmamış olabilir 

ama üretilen ürün bu talebi doğurabilir; “Deği-

şim değeri” ise sadece bir fiyat etiketi… Geriye 

kalıyor “değer” yani “toplumsal olarak gerekli 

emek/zaman”. Burada belki sağlıklı ölçülebi-

lecek tek şey harcanan zaman: “harcanacak 

olan zaman” değil, “harcanan zaman”. Yani as-

lında zamanı gerçek anlamda ölçtüğümüzde 

iş işten çoktan geçmiş oluyor. Bir başka iş için 

veri olarak da kullanamıyorsunuz... Mimarlıkta 

verilen hizmetler birbirine benzer olsa da, her 

iş biricik ve üretim koşulları fazlasıyla değiş-

ken. Her iş için harcanan emeğin niteliği ve 

niceliği ise mimarlık gibi mesleklerde pek de 

ölçülebilir değil sanki… Kaldı ki bu emek öl-

çülebilse de çoğu zaman “değişim değeri”ne 

önceden tahvil edilmiş oluyor. Bir başka deyiş-

le, üretimimizin niteliği ya da niceliğinden ba-

ğımsız olarak, kendimize biçtiğimiz değerin ya 

da boynumuza taktığımız fiyat etiketinin esiri 

oluyoruz.

Birkaç sene öncesinde internette gezinirken 

bir duvar yazısı olarak karşıma çıkmıştı (Resim 

2). Demesi kolay diye içimden geçirmiştim gö-

rür görmez: “Ya bedava iş yap ya da tam be-

Resim 2
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delinde  ama asla ucuza iş yapma”. Tam bedel 

ne demek onu hiç çözemedim ki ben. Her ne 

ise de ölçmeyi beceremediğim kesin. 

Bir kere mimar olarak mezun olduğumuzdan 

beri hep kendimize bir bedel biçmemiz bekle-

niyor bizden. “Yaşam standardı, çok zekiyim, 

çok yetenekliyim, şuyum, buyum” dersin bir 

bedel biçersin kendine: “Yok,” derler, “piyasa 

koşulları,” derler, “tecrübe,” derler… Tuzun da 

yoksa kurutulacak, yeni mezun mimar yafta-

sını takarsın boynuna, sana yapıştırılan fiyat 

etiketiyle gidersin üç-beş sene. Sonra dönüp 

bakınca yaptıklarına, ürettiklerine, o etiket ka-

şındırmaya başlar. Sığmayıp taştığından değil 

ama kaplar küçüktür, bir de bakarsın kaptan 

taşmışsın, taşmakla kalmayıp bir de ofis aç-

mışsın. Bu sefer acı gerçekle bir kez daha yüz-

leşip yeni fiyat etiketleriyle dolaşmaya başlar-

sın. Ama bu sefer daha bir sıkı ölçmek gerek; 

koskoca patronsun artık: Asgari ücret tarife-

sidir, adam bölü saattir, pafta sayısıdır, met-

rekaredir, maliyettir şudur budur diye tekrar 

başlar hesap kitap. Yalnız ne hikmettir ki, bu 

hesapların hiçbirinde ürettiğin değerden pay 

almak yoktur. Sahi neden yoktur?

Çünkü mimari tasarım ürününün varlığıyla 

yarattığı değerin, önceden sağlıklı olarak ön-

görülebilen, ölçülebilen ya da bir “değişim de-

ğeri” olarak tahvil edilebilen bir ölçütü yoktur. 

Yatırımcı ya da işveren kendi beklentisini satın 

alır, parasını bu yönde riske eder. Bunun için de 

mimarın hizmet bedelinin, yatırımcı açısından 

arsa ve inşaat maliyetinden, kullanacağı mal-

zemeden pek de farkı yoktur. Tasarım bedeli 

de diğer tüm giderler gibi sadece bir yatırım 

maliyet girdisidir. Bu anlamda da ne kadar ka-

liteli, ne kadar hızlı ve ne kadar ucuzsa o kadar 

iyidir. Hepsi bu… Bu noktada dünyada olduğu 

kadar Türkiye’de de 90’lardan itibaren deği-

şen işveren profilinden ve “tasarla-inşa et” gibi 

modellerle “yatırımcı>mimar>yüklenici” hiye-

rarşisinin nasıl “yatırımcı>yüklenici>mimar” 

hiyerarşisine evrildiğinden söz etmek gerek 

belki, ama o başka bir yazının konusu olsun.

Bu durumun istisnası,  mimar olarak duruşu-

nuzun (isterseniz “persona” deyin buna) ya 

da tasarladığınız ürünün satılabilir bir “değer”i 

olması koşuluyla, var. Yani hem mimar kimli-

ğinizle hem de tasarım ürününüzle pazarla-

nabilir bir meta olmanız gerekli. Yatırımcı gö-

zünde ancak o zaman tasarladığınız ürün ve 

siz bir “değer” olabilirsiniz. Galiba bu yüzden 

tasarımıyla söylediği sözden çok sergiledikleri 

duruşa önem veren ve mesaisinin çoğunu bu 

duruşu oluşturmaya harcayan mimar dolaşı-

yor ortada. Bakınız “Star Mimar Müessesesi”.

Sıkıntı yine bu “duruş”un da, bu duruşun or-

taya çıkardığı “ürün”ün de ölçülebilir olmama-

sında. İstediğiniz kadar konferanslar düzenle-

yip kaç bin kilometre pafta çizdiğinizi anlatın, 

fark etmez, ürün ortada.   

Tamam dertleşiyoruz da, amacım buradan 

yıldız mimarlara çamur atmak ya da “Vay 

efendim verdiğimiz hizmetin karşılığını ala-

mıyoruz,” diye ağlaşmak falan da değil hani. 

Sadece her iki durumda da ezelden beri var 

olan ölçülemeyenlere dikkat çekip “Mimarlığın 

ve Mimarların kendi ürettikleri “değer”den pay 

almasına olanak sağlayacak yeni bir paylaşım 

modeli oluşturmak mümkün olabilir mi aca-

ba?” diye sormak istiyorum sizlere... 

Hadi siz bir düşünün ben size döneceğim… Bir 

model kurabilirseniz mümkünse ölçülebilir ol-

sun bir de… Ben müzik dinlemeye gidiyorum 

şimdi… 

“e şimdi üç saattir oturmuşuz dinlemişiz fa-

lan… beş asırdır oturmuşuz dinlemişiz falan… 

ben ne kadar manyağım yo! en çok ben çılgı-

nım… sana buraya yazıyom bak o kadar çılgın 

değilsin… yeni bir şey söyle bana… kendinle 

barışmalısın… yeni bir şey söyle bana… her şey 

senin içinde… allah çarpsın yarım saat önce fa-

lan bir ayran içtim onun dışında da başka bir 

şey yok içimde”*

* Adamlar/Kendini Karıştıran Adam
dinlemek için:  
www.soundcloud.com/adamlar/
benkimim
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iyi, kötü ve çirkin*
Derin Özken | 17. yüzyıl Fransız yazarı Roland 

Fréart de Chambray, Parallèle de l’architecture 

antique avec la moderne  (Antik Mimarinin 

Modern Mimariyle Paralelliği)   kitabında, mi-

marinin dört ayrı kişi tarafından oluşturuldu-

ğundan bahseder: “Architectus Ingenio”, fikir-

leri olan, mimarlık tarihine hâkim, geometriyi 

bilen ve çizebilen kişi;  “Architectus Sumptua-

rius”, kabarık cüzdanı ile patron; “Architectus 

Manuaries”, yapı için gerekli tüm emek işçileri 

ve nihayet “Architectus Verborum”, dili ve ke-

limeleri kullanan, yapıyı tanımlamaya, yorum-

lamaya, anlatmaya ve ölçmeye çalışan kişiler. 

İşveren ve binanın inşasını sağlayan ekip ile 

sözcükleri kullansa da, mimarın asıl iletişim 

aracı çizimleridir. Kelimeler ise yapı sürecinin 

en sonunda etkili olur. Fikrin oluşumu, fikrin 

çizilmesi, çizimlerin yapıya dönüşmesi ve ya-

pının tecrübe edilmesinin ardından yapının 

değerlendirilmesi dil kullanımıyla mümkündür. 

Peki insanlar mimari hakkında konuşmaya 

başlayınca ne olur? Cam, beton, duvar gibi 

yapı elemanlarına gereğinden fazla anlam mı 

yüklenir? Söylenen veya yazılan her söz bir-

den fazla etkeni olan mimariyi tek bir sıfata 

indirip içeriğini mi  indirger? Asıl merak etti-

ğim ise, günümüzde kullandığımız mimari dil 

yapıları ölçmekte ne kadar yeterlidir?

19. yüzyılda mimari dil daha çok görünenin 

betimlenmesi için kullanıldı. Yapılar basit, 

yalın, erkeksi (maskülen), kadınsı (feminen), 

canlı, cansız, narin, süslenmiş gibi metaforlar 

ile ölçülmeye çalışıldı. Sonrasında yapı tekno-
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lojisi, üsluplar ve şehirler değiştikçe kullanı-

lan mimari dil de değişti. Bugün ise mimariyi 

anlayabilmek ve anlatabilmek için moderniz-

min ürettiği kelime haznesini kullanmaktayız. 

Canlı-cansız veya feminen-maskülen gibi zıt 

anlamlar yerine bir yapıyı değerlendirebilmek 

için artık fonksiyon, program, bağlam, kav-

ram, sirkülasyon, tasarım süreci, biçim, kon-

sept, mekân, strüktür ve hatta tipoloji gibi 

olgulardan bahsederiz. Bu olguların sadece 

birinden bahsetmek, yapıyı anlamaya yetmez. 

Günümüzde binaları anlayabilmek ve anlata-

bilmek için birden fazla etkene başvurmamız, 

mimarinin artık bir sistem olarak algılandığının 

da bir göstergesidir.

Mimari dil en çok görmek ve yorumlamak ara-

sında bir yerde kullanılır ve modernist dil tam 

olarak bu arada, binaları daha iyi anlayabilmek 

için doğmuştur. Her mimar, tasarım süreci-

ni farklı ele aldığından mimarlığın ne olduğu 

sorusunu farklı şekilde cevaplayabilir. Aynı 

zamanda helikopter pilotu olan Mehmet Ko-

nuralp, mimariyi yaşanan gerçekler ile hayal-

gücünü birleştirme yeteneği olarak tarif eder. 

İyi mimariyi ise kokpit panelindeki birbirinden 

farklı ve bağımsız çalışan göstergelerin bir-

biriyle uyumuna bakıp helikopteri uçurmaya 

benzetir.

“‘Ben bir kelime kullandıysam,’ der Humpty 

Dumpty küçümseyen bir ses tonuyla ‘o sa-

dece benim anlatmak istediğim manayı taşır, 

ne fazlası ne de eksiği.’ ‘Soru şu ki,’ der Alice 

’kelimelerin birden fazla farklı anlam ifade et-

melerini sağlayıp sağlayamayacağın.’”1

Bir “spagetti western’i” gibi iyi, kötü ve 

çirkin bir yapıyı tanımlayabilir mi?

Şahsi bir yorumun objektif bir değer olarak 

sunulmasındaki naifliğin farkında olmayan 

Zorlu Holding, tescilli Karayolları Binası’nı yık-

tırdıktan sonra tescil iptal başvuru nedeni ola-

rak, koruma kanunun 7. maddesindeki “yeteri 

kadar” ibaresini ve binanın herhangi bir özellik 

göstermemesini öne sürdü. 

Boğaziçi Köprüsü inşa edildiği yıllarda genç, 

dinamik ve modern Türkiye’yi simgeliyordu. 

Aynı şekilde Karayolları Binası’nın da köprü 

ile ilişkili, Anadolu’dan Avrupa’ya geçildiğinde 

göze çarpan bir simge olması istenmişti. Ge-

lişmesi öngörülen Zincirlikuyu-Levent aksının 

başlangıç noktası olarak seçilen Karayolları 

Bölge Müdürlüğü arazisi, Mecidiyeköy-Orta-
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köy vadisinin başında bulunmaktaydı. 60’la-

rın sonunda içinden akarsu geçen ve dutluk 

olan vadi, Karayolları Müdürlüğü Yerleşkesi 

için doldurulmaya başlandı. Amaç yerleşkenin 

çevreyolu ve Boğaziçi Köprüsü’ne hâkim bir 

yere konumlanmasıydı.

Yerleşkenin tasarımı, İstanbul’da mimari algı 

ve modern yapılaşmanın kısıtlı olduğu bir 

dönemde Londra’da eğitim görmüş AA me-

zunu Mehmet Konuralp’e verildi. Karayolları 

Müdürlüğü’nün vizyon sahibi bir şekilde işi 

delege etmesi ve o zamanın maddi şartlarında 

hükümetin aynı vizyonu üstlenip böyle bir ya-

pıyı yaptırabilmiş olması, eşi benzeri olmayan 

bir durum. Ülke, dönemin tabiriyle 5 Cent’e 

muhtaç iken, o günün Türkiyesi’nde daha 

önce uygulanmamış olan  giydirme cephe 

sistemi  kullanıldı. İngiltere’den cam ithal edil-

di ve Avrupa’nın ilk örneklerinden olan siyah 

eloksal alüminyum kaplamaları ile Karayolları 

Binası, yine Mehmet Konuralp’in deyimiyle mi-

mariden öte misyoner bir vazife edindi. 

Estetiğin mimari için bir ölçme değeri oldu-

ğu düşünülse de, sanat gibi bir dışavurum 

içermeyen mimari okuma, kişisel beğeniden 

uzak yapının kurduğu ve kuramadığı ilişkileri 

tanımlayabilmekten geçer. “Çirkinlik” üzerine 

araştırmaları olan Mark Cousins çirkinin güze-

lin karşıtı olmadığını söyler ve çirkin’i ironik bir 

şekilde, ait olmadığı yerde olan veya ait oldu-

ğu yerde olmayan olarak ifade eder. 

Konuralp, mimaride güzel ve çirkin kavramla-

rına uzak kalmak gerekliliğinden bahsederken 
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Han Tümertekin, bir yapıya doğru, etkileyici 

diyebileceğini ama güzel bina diyemeyece-

ğini, bir yapıya çirkin demesinin ise haddi ol-

madığını belirtiyor. İyi mimari nasıl ölçülebilir 

sorusuna cevaben Emre Arolat, değer ve süre 

arasında ilişki kuruyor. Yapının yerine alıştığı 

gibi insanların da yapıya alışması gerektiğini 

söyleyip, yapının iyi bir yapıt olabilmesi için 

eskiyebilmesi ve kontamine olabilmesinden 

bahsediyor.  Peki , mimarlar tarafından iyi bir 

yapıt olarak nitelendirilen Karayolları Binası ne 

zaman yerine alıştı?

Şehirlerde bulunan referans noktaları her 

daim Özgürlük Anıtı, Taksim Cumhuriyet Anı-

tı, Eyfel Kulesi veya Nelson Kolonu gibi birer 

abide olmak zorunda değildir. Zamanla yerle-

rine alışan binalar da şehirlerde birer referans 

noktası haline gelebilir. Paris’te ‘77 senesinde 

tamamlanan Pompidou Merkezi, ‘86 sene-

sinde Londra’da tamamlanan Lloyds Binası, 

bulunduğu şehirlerde birer referans noktası 

olabilmiş yapılardır. Karayolları Binası’nın ise 

yapıldığı ‘76 senesinden itibaren hiçbir za-

man yerine alışma zorluğu çektiğini düşün-

müyorum.

Hem ‘76 senesinde hem günümüzde, mo-

dernin Batı ile ilişkilendirilmesi, İstanbul’da iş 

piyasasının çoğunluğunun Avrupa yakasında 

bulunması ve modernliği simgeleyen Boğaziçi 

Köprüsü’nün 17. Bölge Müdürlüğü’ne bağlan-

dığı düşünüldüğünde, 17. Bölge Müdürlüğü 

Karayolları Binası’nın Boğaziçi Köprüsü ile 

ilişkili Zincirlikuyu-Levent aksındaki ilk yapı 

olması, modern ve teknolojik yapı eleman-

ları kullanılarak inşa edilmiş olması, o günün 

Türkiyesi’nde simge olabilecek yükseklikte 

yapılmış olması, metro ve karayolları müdür-

lüklerinin iki ayrı kütleyle tarif edilmesi, plan 

bazında da günümüz ofislerinde görülen açık 

plan şemasının uygulanmış olması ve hatta 

karayolları ile özdeşleşen siyah ve gri tonla-

rın özenle  kullanılması, yapının programı, 

konsepti ve bağlamı ile kurduğu ilişkileri izah 

eden ve yapının yerine ait olmasını sağlayan 

çok net referanslardır. Karayolları Binası’nın da 

içinde bulunduğu modern mimari; ürünlerini 

sıfat ve metaforlar ile değil, ürünün tasarım 

sürecinde kurabildiği ilişkiler üzerinden de-

ğerlendirir.

Yunanca sözlük anlamı ile politika, şehri ilgi-

lendiren konuların tartışılması olarak açıklanır.

Tescilli bir yapının devlet koruması altında ol-

duğunu düşündüğümüzde, yıkılmış bir tescilli 

yapının ya mevcut politikanın bir ürünü ya da 

saflıkla devletin münferit hırslara karşı acizli-

ğinin bir göstergesi olduğu sonucunu çıkarta-

bilirim. Sizce mimarlar farkında olmadan mev-

cut politikalara ne ölçüde hizmet etmektedir? 

Sizce mimari yapının sahibi kent, kolektif bir 

bellek oluşturan kentli, mimar, yapıyı inşa 

edenler ya da yapının maliyetini karşılayan kişi 

midir?

Görüşmemiz sırasında Emre Arolat, şehirler-

de binaların sahiplerinin kimler olduğunu ga-

yet iyi özetliyor: Neoliberal devletlerde yapı 

sahibi, tapuda ismi yazan kişi olurken, sosyal 

yapıya doğru evrilmiş olan toplumlarda yapıyı 

kullanan, gören, ister istemez yapı ile iletişime 

geçen herkes olabiliyor.
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Ruskin’e göre binalar bizim değildir, bir par-

çası onları inşa edenlere, bir parçası da takip 

edecek nesillere aittir. Şehir, kimliğini payla-

şılan anılar ile oluşturur. Kolektif hafıza, şeh-

rin bilinci olur ve şehirde bulunan objeler ile 

özdeşleşir. İstanbul’un gerek çıkar gerek poli-

tik sebeplerle sürekli olarak yaşadığı değişim 

hafıza kaybını beraberinde getirmektedir. İliş-

ki kuramamak, karşılaştıramamak ve ölçeme-

mek, sürekli yaşanan iz silme ve hafıza kaybı-

nın sonuçlarıdır.

Karayolları Binası’nın yıkımı da tam olarak bir 

unutturma eylemidir. 2004 senesinde Kara-

yolları Binası Afife Batur’un yoğun uğraşları 

sayesinde tescil edildi. 2013 senesinde Kara-

yolları Binası, rekonstrüksiyonu  şartı ile yıkıldı. 

Güçlendirme projesi hazırlanmasına rağmen, 

yıkılma gerekçesi olarak binanın taşıyıcı siste-

minin günümüz deprem yönetmeliklerine uy-

maması gösterildi.

Tescilli bir yapının rekonstrüksiyonuna izin 

veren 3. Koruma Kurulu, 6 ay içinde rekonst-

rüksiyon projesinin kendilerine ulaştırılması 

şartını koştu. 2014 senesinde ise Ahmet Zor-

lu binayı tescil eden Kültür Bakanlığı’na dava 

açarak  tescil iptal başvurusunda bulundu.  

Şu an eski Karayolları Binası yıkılmış bir va-

ziyette, davanın ne zaman sonuçlanacağı ise 

meçhul.

Karayolları Binası’nın yıkılması ile korumaya 

değer varlıkların yalnızca çok eskiye ait yapı-

lar olabileceği gibi bir düşünce de yaygınlık 

kazanabilir. Güçlü iktidarların toplumsal mu-

tabakat ölçülerini gözetmeksizin kararlar ala-

bilmesi, farklı dönemlerin temsilcileri olmuş 

yapıların eskimelerine izin vermemektedir. 

Yapıların eskiyebilmesindeki öneme vurgu ya-

pan Arolat, politikalar içinde mimarların birer 

ajan haline gelebileceğini ancak her döneme 

ait yapıların farklı katmanlar oluşturduğunu ve 

mutlak korunması gerektiğini vurguluyor. En 

nihayetinde devletin kendi kültür varlığı olarak 

tescil ettiği binayı koruyamaması kendi kültü-

rünü koruyamaması anlamına gelmektedir.

Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü Binası 

ne ifade ediyor?

Han Tümertekin “Otomobil tasarımcısı yerine 

mimar olmama neden olan bina” dediği Ka-

rayolları Binası ile gençliğinde kurduğu bağı 

anlatırken, satır aralarında yapının yıkılması 

ile neleri kaybettiğimizi de vurguluyor. Kara-

yolları Binası için otomobil gibi binaydı diyen 

Tümertekin, gençliğinde otomobil yapımında-

ki sofistikasyonu ve özeni bu yapıda gözlem-

lediğini belirtiyor. Mimarlık ile neler yapılabi-

leceği konusunda kendisine apayrı bir dünya 

açan Karayolları Binası’na kadar öyle bir tek-

nolojiyi binalarda görmediğini ve Türkiye’de 

yapılmasının ayrı bir motivasyon sağladığın-

dan bahsediyor. Kendi işlerinde malzemelerin 

tektonik yapısını araştırmaya ve malzemeyi 

farklı kullanma kaygılarına rastladığımız Han 

Tümertekin, Karayolları Binası’nda da alışı-

lagelmiş malzemelerin kullanıldığını ama bir 

araya getirilme şekliyle yeni şeyler söylediği 

duygu yüklü bir tavır görüyor. 

Yaşadığımız şehirlerdeki mevcut mimari ör-

nekleri kaybetmemiz, mimarın gelişimini ve 

yeni yapılacak olan mimarinin niteliğini de 

engelleyecektir. Karayolları 17. Bölge Müdürlü-

ğü Binası malzeme ve yeni tekniklerin ilk defa 

kullanılma deneyimi kadar o günü yakalayan 

ve yansıtabilen bir bina olduğu için de önem-

lidir. Rekonstrüksiyon ile kullanılan malzeme 

ve imalat detaylarının o günün şartlarını yan-

sıtması beklenemez. Yapının rekonstrüksiyo-

nu yapılmak üzere yıkılmaya başlandığında 

neden yeterli tepki gösterilmediği bir mu-

amma. Kültür varlığı tescillerinin artık çok da 

umursanmadığı bir düzende yapı, sivil toplum 

kuruluşları tarafından basit bir tanıtım çalış-

ması ile kentliye anlatılabilir ve korunması için 

farkındalık yaratılabilirdi. Öte yandan Zorlu 

Center Yarışması’na katılan tüm mimarların 

Karayolları Binası ile yarattıkları ilişki, sadece 

birer kütle ve yükseklik referansından ötesini 

kurabilmeliydi. Arazinin satışından, Karayolları 

Binası’nın yıkımına kadarki sürecin  kaybeden-

leri vardır2. Ancak yaşananların devlet dahil 
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herkes için yeni bir deneme olması, zaten tüm 

aktörlerin her koşulda bir bedel ödeyecek ol-

masını kaçınılmaz kılmaktadır.

Mimaride bellek 19. yüzyılın başından itibaren 

üç kere önemli ölçüde anlam değiştirdi. 19. 

yüzyılın başlarında mimaride hafıza, obje ile 

insan arasında ilişkilendirmeyi tetiklediğinden 

insan beyni için bir zevk aracı ve haliyle bir 

güzellik unsuru olarak algılandı. John Ruskin 

sayesinde ise hafıza; farklı dönem yapıların-

daki insan becerisinin ve yapı teknolojisinin 

somut bir göstergesi olarak anlam kazandı.3 

Böylelikle hafıza kelimesi bireysel yerine ço-

ğulcu bir algıya dönüştü. Modernizmin baş-

langıcı ile deyim yerindeyse hafızanın imhası 

söz konusu oldu ama 70’lerde mimari hafıza, 

Aldo Rossi’nin dediği gibi şehrin bilinci haline 

geldi. Günümüzde modern toplumun anonim 

karakteri, değerlerin ve kolektif bilincin kay-

bolmasıyla oluşmaktadır. İşte tam bu noktada 

yapı, iyi veya kötü olarak değerlendirilmesinin 

ötesinde bir değer taşıyabilmektedir.

*  Bu yazı, ölçülemeyen teması çerçevesinde Kara-

yolları Binası’ndan yola çıkarak konuyla ilgili ak-

törlerin yapıya ait değerlendirmeleri üzerine inşa 

edilmiştir. Yazıdaki alıntılar, Ağustos 2014 boyunca 

Mehmet Konuralp, Ebru Omay, Han Tümertekin, 

Emre Arolat ve Afife Batur ile yapılan görüşmeler-

den alınmıştır. ** 

1  Lewis Carroll, Alice Harikalar Diyarında ve 

Aynadan İçeri, İthaki Yayınları, 2010

2  Bu süreçte en çok eleştiriyi alan Emre Arolat’ın, 

Zorlu Center Projesi’nin kaçak yapılaşması söz 

konusu olsa bile, günümüz mimarlık piyasasında 

meslek ahlakı ve kaygısı için yeri geldiğinde iş 

bırakarak, yeri geldiğinde pes etmeden son umut 

ışığına kadar mücadele ederek verdiği savaşı 

samimi buluyorum.

3  “Mimarisiz yaşayabilir, mimarisiz ibadet edebilir 

fakat mimarisiz hatırlayamayız”, John Ruskin, 

The Seven Lamps of Architecture, General Books 

LLC, 1849.

Fotoğraf ve çizimler

| Mehmet Konuralp arşivi

** Bu görüşmelerin video  
kayıtlarına ulaşmak için: 
www.vimeopro.com/betonart/
betonart-42
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Kenan Güvenç I …Hepimiz O’nun içinde yüzüyo-

ruz. İnsan kendini anlamak için neden bu denli 

çaba sarf ediyor? Bu çılgınca uğraşısına karşın, 

niçin yine de anladıkları, anladığını sandıkları ile 

sınırlı kalıyor (hiçbir şeyi anlayamıyor) ve anla-

manın sonunu getiremiyor? Niçin bu yönde at-

tığı her adım sadece kendini anlama arzusunun 

biraz daha aşırılaşmasından öte bir yere varamı-

yor? The Ontogeny of Information kitabında, in-

sanın varlığının bu dünyanın bir türevi olduğunu 

söyleyen Susan Oyama* yoksa bu Prometusvari 

yorgunluğa mı dikkat çekmektedir? Belki varlı-

ğımızın bir türev olma halinin farkına varınca, 

bunu kabullenemeyişimizin beyhude çabasını 

gösteriyoruzdur. Ya da İnsanlık Durumu kitabın-

da üzerinde yaşadığı Dünya’yı, artık dışarıdaki 

alemden, gökyüzündeki bir konumdan –örneğin 

uydular ile- gözlemleyebilecek bir uygarlığa eriş-

tiği için, insanın tüm yaşamı algılama araçlarının 

da değiştiğini söyleyen Hannah Arendt’e mi ku-

lak vermeliyiz? Yaşamı algılama araçlarının yeni 

her kuş uçurumunu
kendi içinde taşır

hali yüzünden giderek “soğuyan” bir varlık haline 

mi geliyoruz?

Bu türden bir kabullenemeyişin ruhlarımızda ya-

rattığı en sert dalgalanma, sanatın her seferinde 

yeniden yaratılan kişisel gerçeklikler dizisi olarak 

19. yüzyıl Avrupası’nda benimsenmesiyle yüzeye 

çıkar. Tabiatın yeniden yaratılmaya çalışılan cam-

dan şişesini ancak o şişeyi kırdığı zaman; O’na 

yani Tabiat’a yaklaşabildiğini, insan bu darbeyle, 

Sanat ile farkına varabilmiştir. Larry Shinner’ın 

dediği gibi bu “19. yüzyıl icadı” sanat ile… Ka-

bullenemeyişin ardındaki çaresizlik de haklı bir 

nedenden kaynaklanır: Tabiat “gerçeksizliğe” sa-

hiptir. Kabullenemeyiş, tabiatın gerçeksizliğinin 

ayaksız sandalyesinde oturur. Tabiatla arasındaki 

bu aşılamaz manyetik perdeye insan sanatla ifa-

de yoluyla ölçülemezlik izafe eder. Ancak insani 

güç, tabiat üzerinde bir kesik oluşturduğunda, 

kendisinin “O” olduğuna, gösterdiği şeyin aslın-

da ‘’tabiat’’ olduğuna dair bir gerçeklik yanılsa-

ması yaratır. Ve insan tabiata kesik atar durur. 

Stanislaw Lem, o olağanüstü derinlikte felsefeyle 

dolu küçük romanı Solaris’te’; bu yanılsamanın 

bedellerini insanlığın bilim inancının arkasından 

sürüklenmesiyle ödediğini, ödeyeceğini ağır bir 

dille anlatır.1  Lem; bilime olan inancın engelle-

nemez bir haddini bilmeme pervasızlığıyla kök 

tuttuğundan kaygılıdır. Bilimin kesinlikçiliğine 

karşı yeni türden bir şüphe yaratarak, bu inan-

cı adeta bağımsız bir tapınma alanı olarak işle-

yen Kuantum Fiziği yaratıcılarından Heisenberg 

de Fizik ve Ötesi kitabında Lem’in kaygısını bir 

endişe olarak taşır: “…tabiat bize görmek iste-

diklerimizi vermektedir. Ve gördüklerimiz O’nu 

gözlem araçlarına birebir bağımlıdır.” Varlığımızı 

bu dünyada bir türev olarak kabullenemeyişimi-

zi bir başka tarzda –belki de muhteşem Hannah 

Arendt’ten etkilenerek- dışarı atılmış/sürgün’de 

bir şey olarak dile getiren de Heidegger’dir. 

Ekinoksun gelişiyle (20, 21 Mart ve 21, 22 Eylül) binlerce insan şaşırtıcı bir fenomene tanıklık etmek için México’nun 

Yucatán Yarımadası’na akın eder – Güneş ışınları Chichén Itzá’daki gizemli Quetzalcoatl Piramit Tapınağı’nda ışık ve 

gölgenin çıngıraklı yılanını yansıtır. 

Mitch Battros

© Kenan Güvenç
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Ölçülemezlik -unmeasurability- diye bir mesele-

nin olduğu fikri, kökenimizde bir zenginlik olarak 

ölçülemezliği görerek, dışına atıldığımız dünya-

ya kökenimizi atfetme çabasıdır. Ölçülemezlik; 

bir yönden Mandelbrot’un fraktallar dünyası 

gibi fiziki dünyaya referansla ölçülemezlik içer-

se de, öte taraftan her gelinen noktada varılmak 

istenilen şeyin hep bir ortaya çıkış nedeni ola-

rak daima önümüzde kalacak olması ile ilgilidir. 

Ölçülemezliğin ebedilik vasfına da işaret eden 

Leonardo Da Vinci Defterler’inde; derenin su-

yundaki her su damlasının, önümüzden geçtiği 

anda, geçmeden bir önceki an’daki su damlası 

olmadığını yazar. Da Vinci’nin bu fikri aslında su 

damlasının hiç değişmezliğini göstermez mi? Bir 

şey her gözlemlendiğinde, bir önceki andakiyle 

aynı şey değil ise; o şey’e bir ömür biçilebilir mi? 

Niels Bohr ve Werner Heisenberg; Max Planck ve 

Albert Einstein’a dayanarak, Kuantum Fiziği’nin 

temelini bu ebedilik ya da gözlemlenemezlik 

hali olarak ilan ederler. Deneyimlerimizin mekânı 

olan, çıplak gözle duyumlanılabilir dünya ara-

lığının bir ölçek altında, mikro fizik dünyasında 

Newton Yasaları’nın artık işlemediğine dikkatimi-

zi çekerler. Kozmolojik ölçekte ise Özel Görecelik 

Yasası ile Einstein aynı soruna(!) başka saiklerle 

vurgu yapar. Kozmolojik Ölçülemezlikler Dünyası 

Ölçülebilir Newton Dünyası ve Atom -altı Ölçüle-

mezlikler Dünyası birbirini takip eder– tabii tersi 

de doğrudur. Ölçülebilir Newton dünyası bizim 

sürgün edilip türevi olarak ebediyen rehin kaldı-

ğımız dünyadır. Her düzenin başlangıç koşulları 

yeniden yaratılabilir, geri dönüşlü süreçler müm-

kündür diyen bir dünyadan seslenen Sir Isaac 

için hız artı ya da eksi bir değer olarak ele alınabi-

lecek evrensel bir geçerlilik taşır. Bulunduğumuz 

andan ileri ve geri doğru, olay’da ve zaman’da si-

metriler yaratılabilmesi mümkündür. Fakat Eins-

tein, Newton’a karşı içi buruk da olsa mecburen 

şunu söyleyecektir: “Işık Hızını hiçbir şekilde aşa-

mayız…!” Ya da: ’’Tüm kavrayışlarımızın bir sınırı 

vardır.’’ Bu durumu Çakıl’ın Yuvarlaklığı’ndan1 bir 

alıntıyla şöyle açayım: ‘’Ölçülemezlik, düşünme 

eyleminin bir halidir. Ölçülemezliğin etkinleşmiş 

halleri olarak düşüncelerimiz, her zaman ve son-

suza dek ölçeksiz hareketlenmeler olarak beli-

recektir ve dünya ile karşılaşmaları, çarpışmaları 

bu ölçeksizlikten etkisel büyüklükler türetecek-

tir.” Rus asıllı Belçikalı fizikçi İlya Prigogine ne-

redeyse 300 yıl sonra -Kaos ve Düzen kitabında 

Isabelle Stengers ile birlikte- daha önce belirtil-

miş bir başka durumun geri dönüşlülük süreçle-

rinin, dolayısıyla başlangıç koşullarının yeniden 

yaratılmasının her şartta ve tabiatta mümkün 

olmadığından dem vurur. Prigogine’in hallerde-

ki -düzenlerdeki- niteliksel sıçramaların, bu kaos 

koşullarının geçtiği bir aralıkta cereyan ettiğini 

söylemesiyle, 1920’lerde Erwin Schrödinger’in; 

atomlarda elektronların yörünge sıçrama fazla-

rının izinli aralıklar içinde olabileceğini söyleme-

si aslında aynı düşünce kıtasını çevreleyen de-

nizlerdir: Bach’ın müziği içinde “parti”lerin, aynı 

elektronların izinli enerji seviyelerinin altında ya 

da üzerinde başka bir faza geçmeleri koşulu 

gibi, başka fazlara sıçraya sıçraya birbirlerinden 

doğarak fakat bir önceki larvasına benzemeyen 

başka bir mahlukat olmaya doğru evrilmesiyle, 

süreksizlik taşıyan diziler ihtiva ede ede, hava-

ya asılı kalan bağlar örmesi gibi zuhur ederler. 

Ölçülemezlikler işte salt bu zuhur edenlerdedir, 

kaynak olarak yakalanamazlar. Obskurant’lardır… 

Bu dünya üzerinde türev varlıklar olarak neşet 

etmemizi, icat ettiğimiz ölçülemezlikler okyanu-

sundan devşirdiğimiz derinliklerden teselli bula-

rak , sindirilebilir bir şey haline getirmiş olabiliriz. 

Ölçülemezlikler, yarattığımız gerçekliklerin asılı 

olduğu iplerin ucundan Kaos’a bağlanma anla-

rıdır. Yaptığımız şeylerin içine, kestirilemez sü-

reçlerde derc edilirler ve yapılan şeylerin kendisi 

haline gelirler. Hikâye burada bağlanıyor: Tabia-

tın gerçeksizliğe sahip oluşu; sanat yoluyla aşkın 

gerçekliği, bilim yoluyla ise belirsizliği ölçüle-

mezlik olarak insan muhayyilesinde buluşturur. 

Bu buluşma macerasının tarafı olan ve benim 

çok sevdiğim bazı şahsiyetleri ziyaret ederek, öl-

çülemezlik üzerine hissiyatımı sizlerle paylaşmak 

isterim.

serüveni dışarı çıkabilenler yaşıyor

•  2000 yıl geriye gidin. Nil Deltası’nda tozlu, sarı 

bir sabah vakti; Mısır… Oxyrhynchus Papyri ge-

ometri metni , papirus’a el marifetiyle yazılmak 

üzere… Yazan kişinin kalemi ile papirus arasın-

daki mesafe birazdan göz açıp kapayana dek 

kapanacak… Henüz kapanmamış… İşte bu ara-

daki boşlukta ölçülemeyen dediğimiz bir şey-

ler asılı duruyor… Bitince, tarihte bulunmuş en 

eski geometri metinlerinden biri ortaya çıka-

cak. Metin ortaya çıktıkça aynı ölçülemeyen bir 

başka metinde toplanmaya başlayacak: kalem 

ile papirus arasında kalacak bir başka boşluk-

ta… Yani ölçülemeyen, erişildikçe uzaklaşandır. 

Çünkü ölçülemezden oluştuğu için “gerçekliğin 

reçetesi” yoktur. ’’Gerçekliğin reçetesini ele ge-
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çirdiğimizi düşündüğümüz zaman onu elimiz-

den kaçırırız,’’ diyor astro-fizikçi Hubert Reeves, 

Boşluk kitabında.

•  Ölçüme gelme/getirme fiili insanlık tarihinin 

doğa üzerindeki en önemli yaptırımını içerir: 

niceliklerin imal edilmiş olmasını... Alfabenin ya 

da sayıların icadı da öyle -özellikle Sıfır’ın.

•  Tim Ingold! Sıradışı, büyüleyici bir antropolog. 

İngiliz… Tim, ‘’Diğerlerinin yaptığı antropoloji 

ise, benim yaptığım nedir?’’ diyebilecek gözü 

peklikte biri. Kitaplarından birine -Being Ali-

ve- sarsıcı bir gözlemle başlıyor: ”Hey!… ayak-

kabılarınızı ve çoraplarınızı çıkarıp toprakta 

çıplak ayak yürümeye başlarsanız, ayakkabı 

denilen şeyin yerkabuğunun her noktasında, 

her anında hisleri değişen bir yaratık olma ha-

lini homojenize bir zemine doğru sürüklediğini 

görürsünüz. Bir zamanlar, yüz binlerce yıldır 

yapageldiğiniz o büyük macera henüz başla-

madan ayakkabı ile biter: Yer kabuğu üzerinde 

çıplak ayakla yürüme macerası! Ölçülemeyen 

çıplak ayakla yürüme arzusundadır.

•  Tarkovski’nin “Ayna” filminde kara buğday tar-

lası sekansı, kara buğday tarlasını dalgalandıra-

cak -rüzgâr gibi– ölçülemeyen, kaynağı belirsiz 

bir gücün kendini aniden duyumsatma ve çe-

kilme anıdır. Gelir ve uçup gider…

              

•  Bresson’un ‘Sinematograf Üzerine Notlar’ adlı 

kitabından, bir daha erişilemeyecek arılıkta 

ifade edilmiş derinlikli düşüncelerinden bir ak-

tarım. Lütfen “doğru’’ sözcüğü yerine ölçüle-

meyen sözcüğünü koyarak okuyunuz: “Doğru, 

kullandığın canlı kişilerde ve gerçek nesnelerde 

saklı değildir. Doğru, sen onların görüntülerini 

belirli bir düzen içinde bir araya getirdiğinde, 

bu görüntülere sinen doğruluk havasıdır. Sen 

onların görüntülerini belirli bir düzen içinde bir 

araya getirdiğinde, bu görüntülere sinen doğ-

ruluk havası, karşılığında o kişilere ve nesnelere 

bir gerçeklik verir.’’ 

•  Dostoyevski… Karamazovların en küçüğü, biri-

cik Alyoşa, Peder Zoşima’nın kutsiyetine sıkı sı-

kıya sarılmış bir inançlıdır. Fakat kutsal Zoşima 

ölür ve naaşı kokmaya başlar. Bu Alyoşa için yı-

kıcı bir beklenmedikliktir: “Zoşima kutsal ruhun 

bir parçasıdır. O halde kokmaması gerekir.’’ Öl-

çülemeyen, bir kırılma anında beliren çatlağın 

açtığı boşluğun ta içindekidir.

•  Büyük Louis Isidore Kahn: “Satın aldığınız şey 

kitabın kendisi değil, matbaa baskısıdır,’’ der. 

Ölçülemeyen satın alınarak hapsedilebilen-

de bulunmaz. O mülk edinilemeyenlerdendir. 

Kahn, ölçülemeyenin ancak “Sessizliğin‘’ kalı-

bından dökülebileceğini de söyler.

•  Ölçülemeyen, Bach’ın Aria Suit 3’ünün gerdiği 

keman yaylarının birazdan boşalacak olan ger-

ginliğindedir. Mahler’in 8. Senfoni’sinin son dem-

lerinde, bestecinin kendi müziğinin dokusunun 

yine kendi müziğince fakat bu kez ellerine ses-

lerden birer bıçak verdiği sopranolarca kesilme 

anıdır…

•  Evrenin genişlemesinin bir an için gözleme uğ-

ratılmaya çalışılan elektrona gelindiğinde ke-

silmesi ve elektrondaki o ‘’sus‘’ anından sonra 

hiçbir şey olmamış gibi genişlemenin yeniden 

başlamasının hayretini hiçbir akla sığdıramayız. 

Ölçülemeyen, tabiatın gözlemlenemezler böl-

gesinde geçerli tek yasanın süreklilik kırılmaları 

olduğunu çok sert bir ses tonuyla söyler.

•  Japon ‘’Ma”sı belirsizlik anıdır evet ama muğ-

laklık değildir. Asılı kalan şey, evvelden ahire 

olacakları içinde tutan şeydir. Ölçülemez olan-

dır…

•  Bir kurbağa ile birazdan sıçrayacağı bataklık 

birbirlerine içsel bir uzaklık ile bağlıdır. Alçak 

sesle bir Haiku okunduğunda içsel uzaklık daha 

iyi duyumsanabiliyor. İçsel uzaklık, şeyler ara-

sındaki ilişkisel bedenlerdir. Ölçülemeyendir…

•  Tolstoy Anna Karenina’da, daha ilk cümlesine 

tüm romanını sığdırır: Mutlu ailelerin hepsi aynı 

mutluluğun bir parçasını paylaşırlar, gelgelelim 

mutsuz ailelerin her birinin mutsuzluğu kendin-

den vakidir. Ölçülemeyen, başlangıçların kay-

nağı olan başlangıçlardır.

•  Her ne kadar John Berger kitabını (Sanat ve 

Devrim) yazdığı halde maalesef kendisini hiç 

anlayamamış olsa da, Rus heykeltıraş Neizvest-

ni, Berger’a, görünmez bir akışla bizden dünya-

ya geçen şeylerden bahseder: 
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Ölçülemeyen, burada iç gerilim olarak küreyi ya-

par. O kürenin iç gerilimi değildir. Küreyi bizatihi 

iç gerilimden yapan şeydir.

•  Bir heykelci daha Brancusi: Uyku, Boşluktan 

Yüz’e sızmakta... Shakespeare : “Böyle bir mad-

deyiz rüyalarımızın yapıldığı gibi ve küçük ya-

şamımız uykuyla çevrilidir.” Ölçülebilir mi?

          

•  Jainist’ler mekânı (boşluğu), melamet hırkası 

gibi giyinirler -digambara- ve ölçülemeyenin 

karşıtını üryan beden olarak ilan ederler. (Ölçü-

lebilir, ölçülemez’in karşıtı değildir!)

•  Ölçülemez, boşluktan sağılandır… Boşlukta ola-

nı Zen’lerden sonra derinlemesine en iyi yoğu-

ran Alev Ebuziyya’nın ebedilik çamuru kapları-

dır. Kap ile zemin arasındaki yerçekimi kuvveti, 

Ebuziyya’nın yaptıklarında birbirinin gölgesi 

olarak belirendir. Ölçülemeyen, kapların açığa 

çıkarttığı yerçekimi hissiyatında değil, yerçe-

kiminin yarattığı “ben şimdiyim ve burada ol-

maktayım” deklarasyonundadır. Bu yüzden öl-

çülemezi bu dünyada taşıyan kişi Ebuziyya’dır, 

Ben değil…

                

•  James Cutler: Silahlı Güçler Anıtı (Armed For-

ces Memorial); Cutler’ın ölçülemeyene ithaf 

ettiği bir ülke gibidir: Rüzgârla uçuşup çimen-

lere yayılan asker mektuplarından bir tomar. 

Rastgele bir düzende, kıvrılmış kağıtlar. Uçuş-

turan güç, yani rüzgâr “şimdiki an” olarak hâlâ 

oradadır ve hep orada eserek, mektupların 

“geçmişini”,durdurulmuş bir “geleceğe” savu-

rup duracaktır. Ne muhteşem bir tasarım. Bu-

rada hareket, Zamanın kendisidir. Hareket salt 

düşüncemizde durdurulabilir, kesintiye uğratı-

labilir. Hareketin zihince durdurularak maddi-

leştirilmiş biçimi tasarımın ta kendisidir. Düşün-

ce insani imgelemde ölçeksiz belirir ve nereye 

doğru açılacağı ve açılma anı kestirilemezlik 

yani ölçülemezlik içerir.

                  

•  Bir kez daha Susan Oyama . “İnsanın yeryüzü 

yaşamı bir türevdir”, Hakikat’ten gelmez. Bu 

nedenle zihinlerimiz hep ikiliklere bölüne bölü-

ne ayrışır; yapay-düşey, ölçülemez-çıplak…

•  Akışlar içinde yakalama ve yakalanma anına 

denk geliriz: C’es’ La Vie. Önümüzdeki akışlara 

doğru seğirmemiz, saçılmamız ve bu akışlara 

ağ atmamızdan ibarettir…

•  Bir enerji kaynağı ile bir başka enerji kaynağı 

arasına aralarındaki ilişkilenmeyi yönetecek 

bir “üretilmiş-imal edilmiş” bir şey koymak 

insan zihnin de bir dönüm noktasıdır. Alev 

Ebuzziya’ya mevcut gerçekliği aştırabilen şey, 

ölçülemezlik içeren yerçekimi ile boşluk arasına 

kaplarını koyabilmesidir. O aralığa sızabilmesi-

dir. Bu araya girmenin başka bir faz’daki örneği, 

Andy Goldsworthy’nin Doğa’da buldukları ile 

yaptığı şeylerdedir.

•  Ölçek, bir büyüklüğe ve ölçülemeyenin mikta-

rına işaret eder. Kim Ki Duk’un filmi; “İlkbahar, 

Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar”da hem gölde 

hem de gölün içindeki kulübede, sadece kapı 

ve kapılar vardır. Dünya “bir büyük oda’nın ta 

kendisidir’’ ve ölçülemezliğin ışımasıdır. Kapılar, 

insan zihninin içinde yaşadığı dünyanın farkına 

vardığının birer kanıtıdırlar.

•  Her kuş uçurumunu kendi içinde taşıdığı için, 

her birimiz uçurumu farklı bir şey olarak tanır 

ve insanlara aşina olduğumuz uçurumu anlatı-

rız. Ve bu böylece sürüp gider.

•  Ölçülemeyen’den söz açan bir yazı “Lou” ile bi-

ter, KG ile değil… Kahn, o sıralar La Jolla’ya gel-

miş bulunan ve hayranı olduğu Meksikalı mimar 

Luis Barragan’ı, tasarladığı Salk Enstitüsü’nün 

şantiyesine davet eder. Gerisini Kahn’ın kendi-

sinden dinleyerek yazıyı bitireyim:

“…Barragan (Salk’ın Okyanus’a bakan ana açık 

alanına) girdi… Beton duvarlara yürüdü ve onlara 

dokundu ve onlara olan sevgisini dile getirdi ve 

sonra mekânı denize doğru süzerek şunu söy-

ledi: ‘Ben olsam buraya ne bir ağaç koyar ne çi-

men ekerim. Burası taş meydan olmalı, bir bahçe 

değil.’…Dr. Salk ile bakıştık. Bu sözler ikimizi de 

derinden etkilemişti. ‘…Burası bir meydan olursa, 

sizin de bir cepheniz olur. Gökyüzünden müte-

şekkil bir cephe…’” Kahn, Barragan’ın dediğini 

yaptı, Salk’ın fotoğrafını buraya almıyorum. Ok-

yanusa kesilen o su bıçağını bir yerlerden siz bu-

lup görmelisiniz. O Ölçülemeyenin Tapınağıdır.

1  Çakıl’ın Yuvarlaklığı _ basılmamış Kenan 

Güvenç kitabı.
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ölçülemeyeni çerçevelemek ya da 
bir demistifikasyon denemesine giriş

Burak Altınışık I Yukarıdaki Kahn alıntısının -görsel ya 

da işitsel- ilk temasta cezbedici bir tınıya ve şiirsel bir 

auraya sahip olduğunu teslim etmek gerek. Bu tür bir 

önerme dilinin, duygulanımı uyararak zihinsel ve tinsel 

bir kolektif yükseltme performansı olduğunu söylemek 

mümkün. Öte yandan, tam da bu performans sayesin-

de söz konusu sözcelemin bir tür vaaz tipolojisine yak-

laştığı da iddia edilebilir. Hatta, giderek bu biçimiyle, 

mimarlık konuşmanın adeta bir mimarlık dili siyasası 

olduğu bile söylenebilir. Böyle bir dil siyasası, elverişli 

bir gerçeklik inşasına imkân verdiği oranda mimarlık et-

kinliklerinin yayılım sahasında kabul görür. Bu sahanın 

retorik topoğrafyasını ise, ağırlıklı olarak mimarlığın ya 

da mekânın şiirselliği olarak tanımlanan sözceleme yı-

ğını oluşturur.

Şu önermeyi baştan ifade etmek yerinde olabilir: Mimar-

lıkta şiirsellik olarak adlandırılan olgular toplamı aşkın 

bir idealizm arzusuna denk düşer.

Peki, mekânın şiirselliği denilen algısal/duyusal/duygusal 

iklimin koşulları nelerdir? Duygulanım olarak adlandırı-

lan bedensel ve zihinsel deneyim ne? Ölçülemeyen ne? 

Ölçülemeyen, basit olarak rasyonalize edilemeyen mi? 

Kaçınılmaz olarak metafizik bir alana doğru yükselen 

bir dikey eksen mi? Mekanik süreçlerin ortaya çıkardığı 

görünümlerin yaydığı, titreştirdiği etkimeci dinamikler 

neden şiirsellik olarak anlamlandırılıyor? Bu anlamdırma-

nın aşkınlık göndermeleri yerine içkinlik düzleminde ta-

nımlanabilecek ifadeleri neler olabilir? Neredeyse dinsel 

tınılara yaslanan bu dilsel sahanın tasfiyesi ya da başka 

bir dile getirme mekânı olarak dönüşümü mümkün mü?

Belki. Estetik kavrayışın bilgi-kuramsal/epistemolojik 

düzlemini farklılaştırmak üzere “güzellik” değerlendir-

mesine yönelik ilişkiler ağını dünyevi oluşları bilmeye 

yönelik başka ağlar ortaya çıkaracak şekilde bükümlen-

“İyi bir bina ölçülemeyenle başlamalı, tasarım aşamasında ölçülebilir araçlarla sınanmalı ve en sonunda yine ölçülemez olmalıdır [...]

Ölçülemeyen, ruhani tindir. Tin duygu ile olduğu gibi düşünceyle de ifade edilir ve inanıyorum ki her zaman ölçülemeyen olarak kalacaktır [...]

Gerektiği gibi bir bina gerçekleştirmek için işe ölçülemeyenle başlamalısınız ve ölçülebilir yollardan geçmelisiniz. Sadece bu şekilde inşa 

edebilirsiniz, binayı sadece bu şekilde varlığa erdirebilirsiniz, ölçülemeyen  vasıtasıyla. Kuralları takip etmelisiniz ancak nihayetinde, bina 

yaşantının bir parçası olduğunda ölçülemeyen nitelikler uyandırmalıdır. Tuğla miktarları, inşa yöntemleri ve mühendislik içeren tasarım aşaması 

sona erdiğinde yapının varlık (yaşam) tini devreye girer.”

Louis Kahn1

dirmekle işe başlanabilir. Ezoterik ve enigmatik bir an-

gajman olarak şiirsellik savının dünyevi doğayı göksel/

aşkınlık göstergeleri olarak tercüme etme tercihleri bu 

şekilde kavramsal yerinden kaydırmaya uğratılabilir.

Mimari mekânı şiirsellik içinden düşünmenin Bergsoncu 

düzlemde “yanlış problemler”e denk düştüğü söylene-

bilir: “artı/çok” (more) ve “eksi/az”-nin/-ın (less) birbi-

riyle karıştırılmasıyla tanımlanan ve “terimleri kötü ana-

liz edilmiş bileşimleri temsil eden” “kötü ifade edilmiş 

problemler”2; doğaları bakımından farklı şeyleri rastgele 

gruplayan kötü analiz edilmiş bileşimler3. Bir başka de-

yişle, söz konusu olan problemi ifade etmeyi sağlayacak 

terimlerin isabetsizliğidir. Buna yol açan ise doğaları ba-

kımından farklı iki eğilimi birbirine karıştırmaktır4. Berg-

son, yanlış problemlerin kaynağı olarak varlık, düzen-

sizlik ve olanaklılık söz konusu olduğunda aynı yanlışa 

düşüldüğünü gösterir: Çok azla karıştırılır, yokluk varlık-

tan, düzensizlik düzenden ve olanaklılık varlıktan önce 

var gibi davranılır. Sanki varlık bir boşluğu doldurmaya, 

düzen önceleyen bir düzensizliği örgütlemeye, gerçek 

ilksel olanaklılığı gerçekleştirmeye gelmiştir. Söz konusu 

doğruların yanlış probleme yol açan temel yanılsaması 

“doğrunun geriye yönelik hareketi”dir; kendilerini kuran 

yaratıcı hareketi öncelemiş gibi sanılmalarına yol aça-

cak şekilde kendi imgelerini olanaklılığa, düzensizliğe ve 

yokluğa yansıtırlar.5

Baştaki alıntıya dönülecek olursa, her ne kadar Kahn’ın 

önermesinde ölçülemeyen ölçüle(bile)ni önceler görün-

se de, Bergsoncu yanlış problem tanımı içinde değer-

lendirilmesi yalnış olmaz. Ölçüle(bile)n ve ölçülemeyen 

olarak adlandırılan bileşimler doğaları bakımından farklı 

eğilimler olmalarına rağmen yan yana getirilir ve karış-

tırılır. Söz konusu karıştırmanın gerekçesini Spinoza bi-

lincin “kendi kaygısını hafifletme”si olarak ifadelendirir. 

Bu hafifletme üçlü bir yanılsamanın işlemleriyle yürür. 
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Spinoza’nın bilincin üç yanılsamasından biri olarak ta-

nımladığı “ereksel nedenler yanılsaması”na göre “sade-

ce sonuç etkileri massettiğinden, bilinç kendi bilgisiz-

liğini şeylerin düzenini tersine çevirerek, sonuç etkileri 

nedenler gibi çevirerek giderir (ereksel nedenler yanıl-

saması): bir bedenin/gövdenin bizim bedenimiz/gövde-

miz üzerindeki etkisini kendi eylemlerinin ereksel nedeni 

olarak anlamlandıracaktır.”6

Bergson’a göre tüm yanlış problemler deneyimin ko-

şulları, gerçekliğin eklemlenmelerine yönelecek biçim-

de deneyimi aşamamaktan ve içinde yaşadığımız verili 

bileşimlerde doğa olarak neyin farklı olduğunu yeniden 

keşfedememekten kaynaklanır.7 Bunun sebebi, deneyi-

min sadece bileşimler vermesinde yatar. Bileşim doğa 

bakımından farklı öğeleri birleştirmekle kalmaz; bu öğe-

lerin kurucu doğa farklarının kavranamaz olduğu koşul-

lar içinde birleştirilmesinden kaynaklanır.8

Fenomenolojinin yaptığı gibi bu haliyle deneyimi mi-

marlık düşüncesinin konusu yapmak, dünyevi oluşlara 

ve olgulara dair bir kavrama gücüne yönelik her türlü 

bilgi, tanım, açıklama ve ima açısından belirgin bir zaafi-

yete yol açar. Şiirsellik anlatıları olası açıklamalar ve ima-

lardan çok, bu zaafiyetin kapatılması için araçsallaştırılır.

Spinozacı çerçeve içinde “açıklamak” ve “ima etmek” 

şeylere ait iki harekettir. Şeyler, doğalarını kuran ilişkileri 

“açıklar” ve “ima eder”ler. Açıklama her zaman bir kendi-

açıklamadır, bir gelişimdir, bir açılmadır, bir dinamizmdir. 

Kendini açıklayan şey bu sayede ima eder; gelişen şey ise 

kapsar.9 Spinoza, birlikte işleyen iki hareket olarak açık-

lama ve ima etmenin birbirinden koptuğu tek durumun 

“elverişsiz (inadequate) fikir” olduğunu belirtir: “Elveriş-

siz fikir anlama kudretini ima ederse de, onun tarafından 

açıklanmaz; dışsal bir şeyin doğasını kuşatır ama açıkla-

maz. Bunun nedeni elverişsiz fikrin her zaman şeylerin 

karışımıyla ilgili olması ve sadece bir bedenin/gövdenin 

diğeri üzerindeki etkisini tutarak sürdürmesidir; nedenle-

re ilgi duyan bir “kavrayış”tan yoksun olmasıdır.10

Bu çerçevede, niteliksel ve niceliksel farklılık olarak öne 

sürülen “ölçülebilen-ölçülemeyen” ikilisi elverişsiz bir fi-

kir olarak belirir. Neden olan ilişkiler ve etkimelere (af-

fect)11 yönelmekten çok, nedenleri izlenimlerle karıştırır. 

Bir başka deyişle, birer hareket olan açıklama ve imaları 

birbirinden kopararak donuk etkiye/göstergeye kapa-

tır. Maddeyi ya da maddenin farklılaşan/farklılaştıran 

hallerini düşünmenin, problematize etmenin yollarını 

açmak yerine, neredeyse mistik bir spekülasyonun re-

toriğinde gevşer. Mekânın estetik deneyiminin niceliği 

olarak atfedilen “ölçüle(bile)n” ve nihai niteliği olarak 

atfedilen “ölçülemeyen” fikri, mekânı, örneğin, ilişkisel 

kapasiteler olarak kavramsallaştırmak yerine, deneyi-

min yorumlandığı ve kapandığı sınır olarak karakteris-

tik özelliklere (property), giderek “öz” fikrine gömer. Bu 

çerçevede, anlama da yaratıcı bilgiye açılan bir eyleme 

dönüşmek yerine adeta riayet edilecek ve uygulanacak 

bir ahlak dersine, bir yasaya dönüşür: “Ahlak dersi vaaz 

etmek için gerekli olan şey anlayamamaktır. Şurası açık-

tır ki bir yasayı yanlış anlamak, onun ahlaki/manevi bir 

“-melisin/-malısın” biçiminde görünmesi için yeterlidir. 

[…] Ahlaki ya da toplumsal, yasa herhangi bir bilgi sağla-

maz; hiçbir şeyi bilinir kılmaz.”12

Ölçülemeyen ya da nitelik olarak adlandırılan olguyu 

başka bir dil içinde kavramsallaştırmak olanaklı mı? Ni-

teliğe yönelik aşkınlaştırıcı vurgular, ezoterik ve enigma-

tik methiyeler atfetmekten vazgeçerek maddeye dair ve 

maddeyle hiyerarşik olmayan ilişkisel düşünme çerçe-

velerini benimsemekle işe koyulabilir. Sabitlikler ve do-

nukluklar yerine ilişkiler ve ilişkiler arasındaki etkileşim-

lerin, hareketin değişen yoğunluklarında ortaya çıkan 

farklılaştırma/etkime kapasitelerine dair, “kendi başına 

görünür olamayan kuvvetleri görünür kılmak yönündeki 

çabayı”13 dile ve eyleme geçirebilecek kavramsal bir ta-

hayyül olanaksız değil.

1  Kahn, L., “Form Into Design”, Latour, A. (yay.), Louis I. Kahn, 

Writings, Lectures, Interviews içinde, Rizzoli, 1991, s. 117.

2  Deleuze, G., Bergsonism, Zone Books, New York, 1991,  

s. 17-21.

3  Deleuze, G., a.g.e., s. 17.

4  Burada sözü geçen “doğa” herhangi bir aşkın “öz” sabitliği 

fikrine göndermede bulunmuyor. Tam tersine, şeyleri 

birbirlerinden farklılaştıran içsel ilişkilerin farklı bileşimler 

ortaya çıkarabileceği, geçici/olumsal özellikler bileşkesi 

olarak kavramsallaştırılması daha doğru olur.

5  Deleuze, a.g.e., s. 18.

6  Deleuze, G., Spinoza: Practical Philosophy, City Light 

Books, 1988, s. 20

7  Deleuze, G., Bergsonism, Zone Books, New York, 1991, s. 26.

8  Deleuze, a.g.e., s. 34.

9  Deleuze, G., Spinoza: Practical Philosophy, City Lights  

Books, 1988, s. 68.

10 Deleuze, G., a.g.e., s. 68.

11  Her ne kadar İngilizce “affect” ve “affection” Türkçe’ye 

“duygu” ve “duygulanış” olarak tercüme edilse de,  

İngilizcede “iki bedenin/gövdenin temasında ortaya 

çıkan farklılık yaratıcı, dönüştürücü etki”ye yakınlaşması 

açısından “etkime(k)” kelimesini tercih ettim. Deleuze 

ve Spinoza’nın “Affect/ion” kavramsallaştırmaları için şu 

metinlere  

bakılabilir: Colman, F., “Affect”, Parr, A., (yay.), The Deleuze 

Dictionary içinde, Edinburgh University Press, 2010, s. 11-13; 

Deleuze, G., Spinoza: Practical Philosophy, City Lights 

Books, 1988, s. 48-51.

12  Deleuze, a.g.e., s. 23-24.

13  Deleuze, G., Francis Bacon: The Logic of Sensation,  

Continuum, 2004, s. 56.
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ölçülemeyenin 
gizli çekiciliği

1
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Berk Özler | Boğaçhan Bey size “ölçüleme-

yen” konusunu açmadan önce bu konuda dü-

şünmüş müydünüz?

berk özler | Açıkçası ölçülememe üzerine dü-

şünmemiştim ama bir şeyin ölçülememesine 

sebep olan kavramlar üzerine düşünmüştüm. 

Ne gibi kavramlar?

Muallaklık, gizem, sürpriz. Bunlar sanırım bir 

şeyin ölçülememesine sebep olan ve bende 

heyecan uyandıran şeyler. 

Bu kavramların tasarım disiplini içinde yeri 

var mı? Sonuçta sanatta belki ama tasarımın 

ölçülen bir yanı da..

Pardon, araya gireyim, bu kavramları konuş-

madan önce şunu da söylemeliyim, bir şeyin 

bu kavramlara sahip olup olmadığı da kişiden 

kişiye göre değişen ve ölçülemeyen bir şey. 

Kişiden kişiye hatta zamana göre değişebili-

yor. Yani ölçülemeyenin gerçekten ölçülüp öl-

çülemediğinin de kesin bir ölçüsü yok, ölçüm-

lenemiyor diyebiliriz. 

Örneğin düzenli olmayan objelerin yüzey 

alanları eskiden ölçülemezdi. Artık bilgisayar-

lar sayesinde ölçülebiliyor. Bunun gibi bir şeyi 

mi kastediyorsunuz?

Evet ölçülebilirliğin zamana göre değişebildi-

ğine dair güzel bir örnek. 

Peki ölçülemediği zamanlarda insanlara he-

yecan veriyor muydu sizce? Ya da şu an ölçü-

lemeyen şeyler insanlara heyecan veriyor mu, 

yoksa bir tek size mi veriyor? (gülüşmeler)

Aslında bu şuna benziyor: İçinden gizem ve 

sürpriz çıkartılmış polisiye bir filmin heyecanı 

kalmaz ya; filmin devamı, sonu, artık ölçülebil-

miştir. Gizem kalmamıştır, sürpriz kalmamıştır 

çünkü. Bu arada, çok film seyretmiş bir insa-

nın az izlemiş bir insana oranla sonunu daha 

iyi tahmin edebilmesi ölçülebilirliğin kişiden 

kişiye göre değiştiğinin de bir göstergesidir. 

Sanırım konudan biraz saptık. Ben sizin bir 

tasarımcı olarak yaptığınız işe nasıl yansıttığı-

nızı merak ediyorum.

Aslında sapmadık. Ölçülemeyenin çekiciliğin-

de hemfikirsek eğer, sebep olan şeylerin, -hat-

ta artık olumluya çevirip “sebep” kelimesinden 

kurtulayım, “sağlayan” daha iyi- ölçülememe-

sini ya da ölçülemiyor hissini sağlayan şeylerin 

psikolojisini iyi anlarsak, bunu yaptığımız bir 

bina tasarımına ya da benim yaptığım gibi bir 

internet sitesi tasarımına uygulayabiliriz. 

Mimari bir yapı tasarlarken ölçülemeyen, ka-

ğıda dökülemeyen bir kısım nasıl olabilir? Ha-

zırladığınız websitelerinde ölçülemeyen bir 

kısım oluyor mu?

(Gülüyor) Oluyor. Ölçülemeyen demeyelim 

ama ölçülemiyor hissi vermeye çalışıyorum. 

2
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Şöyle, insan beyninin her zaman simetrik bir 

tasarımı daha rahat bulduğu bilinir. Bunun al-

tındaki mantık beynin “cognitive processing” 

denilen -Türkçede “kavrama işlemi” diyebili-

riz- bunu kolaylaştırmasıdır. Beyin gördüğü 

tasarımda simetri eksenini çizer, eksenin bir 

tarafını öğrenirse diğer tarafını öğrenmesine 

gerek kalmaz. Her zaman daha az enerji har-

camaya güdülenmiş insan beyni de ilk bakışta 

bunu tercih edebilir. Mimarlık, grafik tasarım, 

web tasarımı gibi disiplinlerde işlevsellik kadar 

güzel olması da önemlidir, bana göre simetri 

bu güzelliğe gölge düşüren bir şeydir. Simet-

riden uzak durmaya çalışıyorum. 

Simetrik bir binanın ya da tasarımın çirkin 

olduğunu mu söylüyorsunuz? Eski döneme 

ait çoğu yapı simetriktir. (Gülerek) Japonya 

hayranı olduğunuzu biliyorum, Japonya’daki 

tapınaklar ve shrine’lar da hep simetriktir me-

sela. 

 

Hayır, onu söylemiyorum. Japonya’daki tapı-

naklar ve shrine’lar hep simetriktir ama bu on-

ların olağanüstü güzelliklerinden bir şey gö-

türmez. Oradaki başka bir estetik anlayışıdır, 

başka bir beklentiden doğar. Bugünün, 20. ve 

21. yüzyılın estetik anlayışı daha farklıdır. Mısır 

Piramitleri mesela, dev gibi olmalarının verdiği 

ihtişamı bir yana bırakırsak, bir piramitin ar-

kasına geçip fotoğraf çekmeyi ister misiniz? 

Sizde böyle bir merak oluşur mu? Bence ar-

tık 21. yüzyılın estetik anlayışında bu soruya 

cevap bulmak önemlidir. Güzel olmasını is-

tediğiniz bir şeyin içinden muallaklık, gizem, 

sürpriz, tahmin edilemezlik gibi kavramları çı-

kartamazsınız.

Muallaklık derken neyi kastediyorsunuz?

Benim verdiğim anlamla muallaklık, arada kal-

mak, yerini belli etmemek, olabilecek  yer se-

çeneklerinden birinde olmamak demek.  Ke-

sin ve somut olmayan, adı konmayan bir şeyin 

sanatta ve estetikte çok önemi var bence. Ör-

neğin müzikte her ne kadar seslerin, notaların 

müziğin ritmi içinde matematiksel bir yeri olsa 

da, notada belirtildiği şekilde, müzisyenler 

zaman olarak belirtilen yerin notaya döküle-

meyecek kadar öncesinde ya da sonrasında 

çalabilirler.  Örneğin zamanın biraz ilerisinde 

çalan davulcular vardır, Roy Haynes gibi, Tony 

Williams gibi, çok heyecan yaratırlar. Tam ter-

sini düşünelim, eğer bu muallak halin güzelliği 

olmasaydı, dünyanın en iyi Beethoven, Bach 

yorumcuları bilgisayarlar olurdu. 

3
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İnternet sitesi tasarlarken de bu vardır. Bir 

grid sisteminde, dikdörtgenler içinde tasarım 

yapmak zorundasınızdır. Yani aslında bir web-

sitesi dikdörtgen kutucuklardan oluşur. Bu ku-

tuları sınırlarıyla kullanıcıya hissettirirseniz, bu 

tasarımda bir tekdüzeliğe sebep olur. Her ne 

kadar kutular içinde çalışsanız da, bunu his-

settirmemek önemlidir.  

 

Sanırım ilk başta söylediğiniz şeyi neden 

önce söylediğinizi anladım. Tasarım örne-

ğindeki durum aslında muallaklık değil, ama 

verdiği his öyle. Kutucuk sistemini nasıl kur-

duğunuzu belli etmemekten yola çıkarak sı-

kıcılıktan kurtuluyorsunuz. Yani dikdörtgenin 

nerede başladığını hissettirmemek, bir nevi 

ölçülememezlik oluyor size göre.

 

Evet, aynen öyle.  Mesela komünist blokları 

denilen uzun sıra sıra apartmanlar vardır. Bak-

tığınızda içiniz sıkışır. Çünkü o kutular, apart-

manın en tepesinden aşağı doğru uzanan 

tahmin edilebilir mimari ve yaşam sizi boğar. 

Web sitelerinde alt alta sıralanan aynı ölçüler-

deki dikdörgen kutular da size aynı hissi verir. 

Burgu gökdelenlerde de aslında kutulardan 

kurtulma hissi var sanırım. Geleneksel gök-

delenler hep dikdörtgen prizması şeklindeler 

ama yeni yapılan bu modern mimari ile gelen 

burgu gökdelenler bu alt alta sıralanan tah-

min edilebilir hissi yok ediyorlar. 

 

Bence burgu gökdelenler bu tahmin edileme-

me hissine yüzeysel bir çözüm getiriyorlar, 

yüzeysel derken hem sözlük hem mecazi an-

lamda (gülüyor). Yaşam alanında her zaman 

birbirine dik duvarlara ihtiyaç duyarsınız. O 

burgu gökdelenlerin içindeki duvarların dik 

olduğunu öğrendikten sonra pek gizemi kal-

dığını düşünmüyorum.

Gizem de sizin için önemli değil mi?

Evet… (gizemle duraksar) gizem önemli. Gi-

zem başlı başına ölçülemeyen, bilinmeyen-

dir. Ama tamamen bilinmeyen değil, sadece 

somut olarak kendini belli etmeyendir ve bir 

şeyin çekici olmasında çok önemli rol oynar. 

Filmin bir sahnesindeki seksüel gerilim, tüm 

çıplaklığıyla somut bir şekilde orada duran 

pornodan daha çekicidir.

Ne yaptınız? Betonart dergisindeyiz (gülüş-

meler).

 

Bana “rahatça konuşabilirsiniz, sansür uygu-

lanmaz,” denmişti. 

Orası öyle tabii ama daha gizemli(!) konuş-

makta fayda var (gülüşmeler).

Aslında gizeme olan içgüdüsel merakı anlat-

maya çalışıyordum. Ölçemediğimiz, hesap-

layamadığımız her şeyde vardır bu gizem. 

Grafik tasarımcılar çok kullanır logo yaparken. 

London Senfoni Orkestrası’nın logosuna ilk 

baktığınızda başharfleri LSO’yu görürsünüz. 

Daha dikkatli baktığınızda elinde gizemini ko-

rumuş, kendini gizlemiş batonlu bir orkestra 

şefi görürsünüz. Bu incelik, gizem, bir bilgisa-

yarın yapabileceği bir şey değildir. Ölçülebilir 

bir yanı da yoktur. 

Zaten ölçülebilirse bilgisayar tarafından yapı-

labilir de, değil mi?

Evet yapılabilir. Şahsen işlerin giderek akılla-

nan bilgisayarlara kaptırılacağını, daha sonra 

da insanın, ölçülemeyen ya da sayısala dö-

nüştürelemeyen bu kavramlarla tekrar işlerini 

geri alacağını düşünüyorum. Müzik endüstrisi 

buna güzel bir örnek bence. 80’li yıllarda plak  

tahtını CD’ye, sonra mp3 teknolojisine, şu 

günlerde de online müzik dinleme sistemleri-

ne kaptırdı. Bir bakıma her şeyi ölçtüğümüzü 

düşünüp analog kayıtları 1 ve 0’lardan oluşan 

bir sisteme geçirdik, remaster ettik, daha net 

ses aldık. Yani analog bantta olan her şeyi öl-

çebildiğimizi ve sayısal bir değere dönüştü-

rebildiğimizi düşündük. CD’ler uzun bir süre 

çok sattı, temiz berrak ses duymak herkesi 

çok heyecanlandırdı. Sonra neyin tetiklediğini 

bilmiyorum,  online müzik dinleme sistemleri-

ne paralel olarak bir süredir tekrar plağa talep 

artmaya başladı, artık her yeni albümün plağı 

basılıyor. İnsanlar CD’leri bırakıp plak almaya 



ölçülemeyen | 71

başladılar. Hatta çok ilginç bir olay anlatayım. 

Glenn Gould’un meşhur Goldberg Varyasyon-

ları kaydı vardır, 1955 senesinden, mono bir 

kayıttır. Olağanüstü bir müziktir. Klasik mü-

ziğin en çok satan plaklarından biridir. Glenn 

Gould öldükten sonra firma analog kayıtla-

rı remaster etti, stereo hale getirdi ve CD’ye 

bastı. İnsanlar aynı tadı bulamadılar, o kadar 

satmadı, hakkında çok fazla eleştri oldu. Ölçü-

lemeyenin gizli çekiciliği bence işte buradadır. 

Soyut somuta göre her zaman daha derindir, 

sanırım çekiciliği de buradan geliyor. Size ne 

yapmanız gerektiğini söyleyen kişisel gelişim 

kitapları mesela somuttur, ister istemez di-

daktik olurlar.

Evet kişisel gelişim kitabı meraklısı insanlar 

da bunun tersini söyler, adam fikrini söylüyor, 

gerisini sana bırakıyor der. Bence bir Madam 

Bovary’de ya da Suç ve Ceza’da, içinizde tüm 

kişisel gelişim kitaplarından daha çok ışık ya-

kacak gizli ilhamlar bulabilirsiniz. 

Peki, sürpriz ölçülebilir mi? 

Geçenlerde bir film izledim, adı “Her”. Adam 

çok gelişmiş bir yapay zekâya âşık oluyor ve 

sanki yapay zekâ ile aşk yaşıyorlar. Yapay zekâ 

adamın yazdığı yayınlardan iyilerini seçip bir 

yayıncıya gönderiyor ve basılmasını sağlıyor, 

adama sürpriz yapıyor. Tabii adam çok etki-

leniyor. 

Bu sahne bana “yapay zekâ tamam her şeyi 

yapabilir neredeyse ama sürpriz yapabilir 

mi?” diye düşündürdü. Yani sürpriz ölçülebi-

len bir şey midir? Hazır sürpriz veritabanınız 

varsa başka ama, kişiye özel klişe olmayan 

sürpriz yapma. Bence sürpriz de sıradanlığı 

bozan, tahmin edilemeyen, ölçülemeyen çe-

kici bir şey. 

Geçenlerde insan beyni üzerine yazılmış bir 

kitapta insanın kendi kendini gıdıklayama-

dığını okumuştum. Gıdıklanmak için insanın 

gıdıklanacağı zamanı tahmin edememesi ge-

rekiyormuş. Ancak şizofrenlerde yapma ile 

olma arasında bir bağ bulunmadığı için ken-

dilerini gıdıklayabiliyorlarmış. 

Çok ilginç, sürprizin önemi işte. Şu anki en-

düstriyel tasarım ürünlerinde sürprizin, sürp-

rizle gelen mizahın olmadığını düşünebilir mi-

siniz? 

Evet haklısınız… Güzel bir sohbet oldu, teşek-

kür ederim. 

Bence de, keşke seks konusunu da açmasay-

dınız.

Pardon, seks konusunu siz açtınız. 

Yoo siz açtınız, soyut ile somut arasındaki farkı 

anlatırken konuyu sekse, pornoya getirdiniz. 

Ben sizinle röportaj yapıyorum, nasıl konu 

açabilirim? 

Ben de anlayamadım zaten, konu seks olunca 

alteregom oluverdiniz sanki birden.

(Bu röportajı çoklu kişilik bölünmesi hastalı-

ğına tutulmuşcasına, mizahını Glenn Gould’un 

60’lı yıllarda kendi kendiyle yaptığı röportaj-

lardan, ritmini Bertrand Russell’ın Yetke ile 

Birey kitabında yayınlanan röportajlarından 

esinlenerek hazırladım.)

Glenn Gould 
The Goldberg Variations, 1955. 
Albümü dinlemek için: 
www.youtube.com/
watch?v=Ah392lnFHxM

Fotoğraflar

| 1 Japonya’da Bir Ev, Foto: Berk Özler

| 2 Piramitler, Foto: Waj

| 3 Sosyal Konut Cepheleri, Foto: Adam Przezak 

| 4 Turning Torso, İsveç, Foto: Antony McAulay
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aralığı olmayan bir değerdir. 
alışagelinen tepki bir yerin 
açıklığını belli birimler üzerine 
kurar, onların üzerinden 
değerlendirir.

arada kalmış pratiklerin
en çok karşılaştığı 
durumlardan biridir. 
projelerin sonsuz bir 
bekleme döngüsüne 
girmesini temsil eder.

bir yerinden yürümeye 
başladığımızda yine aynı 
yere geldiğimiz mimari 
hacim. aynı zamanda 
konutlarda hücre anlamında 
da kullanılır.

liminal hal. 
nereye ait olduğu bilinmeyen 
malzemeler ve pratikler arası 
geçiş alanı.

karışma hali. 

genel anlamıyla mimarın 
sürekli yaptığı iş, mimarın 
sayamadığı bir pratiksel 
döngüde her seferinde 
yeniden yaptığı, dünyayı 
küçültme işi.

(bkz: derz)

mimarın ölçemediği 
dünyayı ölçmesini 
sağlayan, tanımlandırmayı 
kolaylaştıran, böl-parçala 
yönet hali.

mimarın yaptığı.

“Bu projemizin 
daireleri krediye 
uygundur.”

“Statikçilerden 
gelen son 
planı mimariye 
uygularken 
derzlerini 
görmezden geldik.”

“Bu elbiseyi 
uzun zamandır 
giyemiyorum, biraz 
haritalasam mı 
acaba?”

“Bu program çok 
büyük en iyisi 
ızgaraya oturtalım.”

bir mimarlık 
pratiği içerisindeki
gömme alanlardır. 
derinliklerinin, alanlarının 
ölçülmesi mümkün olmadığı 
gibi, ne zaman nerde 
karşılaşılacağı da belli olmaz.

yukarı mı aşağıya mı 
yönlendirdiği belli olmadığı 
için, ne zaman nasıl bir olay 
örgüsü içerisinde olacağı 
bilenemez.

ölçülemeyen bir ferahlama 
anıdır. imar kuralları ve 
yatırımcı hinliklerine göre 
alansal büyüklükleri daima 
olması gerekenden daha 
küçük olsa da, nasıl ve ne 
şekilde organize olacağı 
öngörülemez.

yapının esasına en yakın 
olan bir çözünürlük meselesi. 
çözünürlüğün ideali sonsuza 
gittiği için, nerde ne zaman 
biteceği daima soru işareti 
olan. 

mekânı hem parçalayan hem 
oluşturan öğe.

günümüzde bir mimarın eğilme katsayısıdır. 
coğrafyasına göre farklılık gösterebilir, dış hava 
koşullarının önemi büyüktür.

“Bu sabahki 
açıklık içimi 
ferahlattı.”

“Başını çevirdiğinde 
ada hızla büyüyor şimdi 
karşısında. Işıma arttıkça 
da küçülüyor gibi. Işık artık 
denizin yüzünü yalamağa 
başlayacak neredeyse.”-
Bilge Karasu

“İsterseniz bu 
ankastre konuları 
başka zaman 
konuşalım.”

“Bu mekanın 
basamakları içimi 
daraltıyor.”

“Yazın balkona 
çıkmak iyi oluyor, 
halka daha çok 
yaklaşıyorsun.”

“Detaylara 
takıldıkça, 
partnerim benden 
uzaklaşıyordu.”

“Peki ya duvarın 
içi? Orada 
duran mekânı ne 
yapacağız?”

“Onun mimarlığında 
agregasının etkisi 
görülüyor.”

“Alan savunması önemli, 
yoksa bu projeyi çizemeyiz.”

“Bu kabuslar yeni başladı
yoktu daha önce yeni rüya 
görmek istemem burdan 
gelir bu yağmurlar düşer 
beton gibi çöker üstüme” 
büyük ev ablukada – 
cam parçası

“Bu yapının 
cephesinde 
çok çatışmalar 
yaşadık.”

arada kalmış olan olarak 
gözükse de, dünya üzerindeki en 
serbest hallerden biri.

ufalanarak bağlanma hali. 
agrega bileşenler bir araya 
geldiğinde onları birbirine bağlar. 
bugünün ölçülemeyen mimarlık 
pratiklerinin arasında kalmış 
mimarlardan oluşur.

kurulan ortaklıkların, ortak 
zemini. bir birine bulaşması 
zaruri olan. kendi kendine 
bırakılmaya çalışıldıkça, öyle 
olmadığı anlaşılan büyüklük.

bilinmeyen ağırlık hali.

karşı karşıya kalınan hal. 
bir yapıya dair 
görülen ilk yüz. 
yapının savaşan yüzü.

kapsayan, örten. 
mutabakat yerine 
uzlaştıran hacim.

<ölçüle|meye|n sözlüğü/. sözlük>
ölçülemeyen sözlüğü arada kalmış bir çok durumda başvurmanızın pek gerekmediğini bildiğiniz, kurmaca bir anlatıdır.

hazırlayan: Yelta Köm
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mimari pratiğin tutunduğu, 
kendini var etmek için 
çabaladığı alandır.

boşlukta olan yatay yapı 
elemanı. bir büroya arada 
sırada gelen tanımlı ilişkisi 
olmayan iş arkadaşı.

farklı yapı çeşitleri 
içerisinde, yeni anlamları 
oluşan mekan olasılıkları. 

inşaat sektörünün önemli 
operasyonel yapılarındandır. 
işlevleri bir çıktı almaktan öte, 
piyasanın nabzını tutmayı, 
kopyala yapıştır mimarlık 
yapmayı da kapsar.

nerden bakıldığına ve üzerindeki 
rakamlara göre değişen, sabit 
olduğu düşünülen değişken 
birim.

(bkz: harita)

varoluşsal bir meseledir. 
dünyayı düzene sokma 
güdüsünün alt yapısını 
dolduran, var olan her şeye 
duyulan bir istektir. 

yukarı bakıldığında görülen. 

yeniden yapma, yenileme 
işi. eskisini bugünün 
koşulları ile yorumlama 
hali. 

eklem noktaları, proje 
paydaşlarının çoğaldığı 
zamanlarda, projenin 
kırılganlığını anlatan öğe.

mimarın en üst seviyede 
ilişki kurduğu aktör. 
geleneksel anlamın dışında 
kimi zaman mimarın kendisi 
de mal sahibini yaratabilir.

ölçülemeyen.

kenarda, sınırda kalmış 
bölge. popüler kültürde bir iç 
mimarlık öğesi.

hacimleri birbirine bağlayan, 
süreklilik hali. devingen.

yapının sürekli zemininde olduğuna inanılan farklı 
yapı malzemelerinden meydana gelebilen eleman. 
oysa bir yapının, projenin temelinin ne olduğu 
daima muallaktadır.

kendisi eski bir İstanbul 
beyfendisi değil, inşa 
edilecek yapının idarece ön 
görülen azami yüksekliğidir.

sonuç yanılsamasını yaratan süreç. 
yapılma halinde mimarın da işin 
içine girebildiği, herkesin aynı anda 
katıldığı durum.

kimin tarafından yapıldığına göre 
farklılık gösteren, insanın kendisine 
uyguladığında iç huzura doğru 
götüren eylem.

bir yapının ham haline verildiği 
zannedilen ama sürekli olan 
bitmemiş hali.

ölçmenin ölçülendirmenin en 
mükemmel hali. hiçbir zaman 
birbirini tutmayan.

kentsel dönüşüm içerisinde para 
birimi.

ilişki ağını gösteren sanal kesim çizgisi. 
bu çizginin nereden geçeceği mimarın 
inisiyatifine kalmıştır.

“Bu köy okulunun 
inşasında 
öğrencilerle, 
mimarlar ve 
ustalarla beraber 
çalıştık.”

“Bu projede 
konsola gerek yok.”

“Otel odalarını 
seviyorum, her 
seferinde başka bir 
seyahatin parçası 
oluyorlar.”

“Restorasyon 
yazılmış olan tarihin 
bir enstrümanı 
mıdır?”

“Bu projede bir 
mal sahibi profili 
oluşturmak için 
oldukça çok 
çalıştık.”

“Şimdi şuraya
 fuşya bir niş 
yapalım.”

“gölge etme başka 
iskan istemem.”

“Şu dünyada hangi 
kalıp diğer kalıbın 
birebir aynısıdır? 
En azından 
üretildikleri zaman 
farklıdır.”

“Gözü dönmüş 
gibiydi, o kadar çok 
yerden lime lime 
etmişti ki yapıyı, 
kesitler tüm odayı 
kaplamıştı.” yer yüzüyle paralel olduğu 

savunulan, birliktelik hali.

“Zeminlerimizin 
paralel olması 
bizim ilişkimizi 
zenginleştiriyor.”

<ölçüle|meye|n sözlüğü/. sözlük>
ölçülemeyen sözlüğü arada kalmış bir çok durumda başvurmanızın pek gerekmediğini bildiğiniz, kurmaca bir anlatıdır.
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Geologics

| Yazar: Vicente Guallart

| Actar, 2009 I İngilizce

| 543 sayfa | Sert Kapak | 13 x 19 cm.

Paralaks Oda: 3407

| Önsöz: Semra Aydınlı, Burçin Kürtüncü

| Kitap Tasarımı ve Yayın Ekibi : Emirhan Altuner, Ezgi Mutluer, Gözde Çelebi

| Cenker Matbacılık, 2014 I Türkçe

| 265 sayfa | Sert Kapak | 16 x 20 cm.

Prof.Dr. Semra Aydınlı ve Araş.Gör.Dr. Burçin Kürtüncü’nün İTÜ’de 2012-2013 yılı, 

proje 3 ve 4 grubu öğrencileriyle tüm bir Güz Yarıyılı boyunca gerçekleştirdikleri 

çalışmaların sergilendiği “Paralaks Oda: 3407”; süreç odaklı bir mimari tasarım 

stüdyo ortamını, pedogojik açılımlar ve yapılan tüm çalışmaların birbiriyle ilişkisi 

bağlamında ele alan bir kitap. Semra Aydınlı’nın deyimiyle: “Paralaks Oda adlı de-

nemede, mimari tasarım stüdyosunu mimari eğitimin omurgası olarak kabul eden stüdyo; “omurga” metaforuyla mimari 

tasarım eğitimine öncelikli bir konum atfederken, diğer derslerde öğrenilen bilginin de önemine dikkat çeker. Omurgayı 

oluşturan omurlar metaforik olarak mimari proje dışındaki dersleri ifade eder; onların hem bütüne ait olma hem de kendi 

var olma özelliği öne çıkar.” Bu noktada, omurga metaforu, 14 hafta boyunca stüdyoda üretilen her eylemi, düşünceyi, 

temsili içeren bir süreci bizlere ifade ediyor. Atölye yürütücülerinin deneysel ortamlarda mimari tasarım algısı üzerine 

denemelerini görmenin yanısıra; Paralak Oda: 3407, atölyenin merkezinde yer alan 17 mimarlık öğrencisinin tüm bir yarı-

yıl boyunca üretimlerinin incelenebileceği bir kaynak niteliğinde. Editörlerinin ön sözüyle özetlemek gerekirse, Paralaks 

Oda: 3407, “Öğrenci merkezli eğitimin öncelikli koşulu olan kredili sistem, öğrenciye verilmiş olan ders seçme özgürlüğü 

ile sınırlı değildir; aynı zamanda farklı bir eğitim pedogojisini de gerekli kılar. Paralaks odada çeşitli denemelerle sürdü-

rülen - öğrenmeyi öğrenme - pedagojisi, öğreten - öğrenen arasındaki empatik diyalog ile yaratılan entelektüel ortamda 

gerçekleşmiştir. Bilgiye ulaşma yolları arama, bu entelektüel ortamda merak uyandıran bir motivasyona dönüşmüş ve 

stüdyo ortamına bağlılık bir tür bağımlılık yaratmıştır. Bu kitabın içeriği yaratılan çeşitli entelektüel ortamları - makine ve 

montaj atölyelerini, eskiz atölyelerini, beden ile kavrayış - hareket atölyelerini, zihinsel haritalama çalışmalarını, İstanbul 

okumalarını, transkriptler yoluyla program oluşturma pratiklerini, paralaks kavramının gündelik hayata ve tasarım konula-

rına yansımalarını gösteren film çalışmalarını - sürece ve tasarım bilgisinin üretimine katkısı bağlamında açıklamaktadır.” 

Institute for Advanced Architecture of 

Catalonia (IAAC)’nın bilimsel komitesinde 

yer alan, mimarlıkta medya üzerine yapılan 

araştırmaların önde gelen isimlerinden biri 

olan Vicente Guallart, ‘Geologics’ adlı kita-

bında mimarlığın farklı sosyal ve ekonomik 

durumlarda yaşanılabilir çevreler için sis-

tem inşa etme yeteneğini son 15 yılda yap-

mış olduğu çalışmaları üzerinden ele alıyor. 

Vincente Guallart günümüzün bilgi toplu-

munda, yeni bir mimarlık yeni bir kentsel 

yapılaşma talep eden çağımızda teknolo-

jik, sosyal ve kültürel değişiklikleri; Jeoloji, sosyoloji, mühendislik, 

ekonomi, yazılım ve arayüz tasarımı gibi alanlar ile işbirliği yaparak 

araştırıyor. Mimarlığı, projeleri ve yazılarıyla kentsel mekandaki şe-

hir, periferi, varoş, taşra ve sanal gerçeklik gibi farklı bölgelerdeki 

binalar için yeni çözümler öneriyor. Kitapta yer alan projeler kentsel 

mekânın, sosyal organizasyonların ve dijital dünyanın dönüşümü ile 

doğayı bağlayan mantıksal bir kurgu oluşturuyor. 

Processing Matter

| www.processingmatter.tumblr.com

2011 yılında yayın hayatına başlayan daha çok 

malzeme, süreç, parametrik tasarıma odakla-

nan ‘Processing Matter’ çizim, grafik, fotoğraf, 

harita gibi çeşitli heyecan verici görseller ve 

kısa açıklamalarıyla güncel bir paylaşım plat-

formu.

Mimarlık, tasarım, illüstrasyon, moda, 3D yazı-

cılar, heykel, bilişim yazılımları vb. gibi birçok 

farklı disiplin ve etiket altında tasarım ürünleri-

ni takip edebileceğiniz blog; bilişim ve tasarım 

dünyasının gelişimini gözler önüne seren bir 

arşiv olma özelliğini de taşıyor.
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İnsanın Yanlış Ölçümü

| Yazar: Stephen Jay Gould

| Versus Yayıncılık, 2014 I Türkçe

| 427 sayfa | Karton Kapak | 15 x 22 cm.

Uzun yıllar boyunca Harvard Üniversitesi’nde ‘Sosyal Bir Silah Olarak Biyoloji’ dersi ve-

ren paleo-biyolog, akademisyen ve aynı zamanda bir aktivist olan Stephen Jay Gould 

‘İnsanın Yanlış Ölçümü’ adlı kitabında ‘insan’  kavramını şöyle açıklıyor: “İnsan ne yara-

tılışın tacıdır ne de evrimin doruğudur (...) İnsan evrimin devasa soy kütük ağacındaki 

önemsiz, küçücük bir daldır.”

İlk olarak 1981 yılında Penguin Press tarafından yayınlanan ve yazarın en çok tartışma 

yaratan, sık sık eleştirilen kitaplarından biri olan ‘İnsanın Yanlış Ölçümü’ (The Mismea-

sure of Man) Versus Yayınları tarafından Türkçe’ye çevrildi. 

Stephen Jay Gould bu kitabında düşüncelerimizin ve davranışlarımızın kültürel ve sosyal etmenlerle biçimlendiğini dü-

şünen bencilliği, eşitsizliği, saldırganlığı ve genel olarak kötülüğü biyolojik geçmişimize bağlayan indirgeyici anlayışa, 

biyolojik belirlenimciliğe karşı çıkıyor. 

Zeka belirlemede kullanılan kafatası ölçümlerini, IQ testlerini, bu yollarla insanları kategorize eden ırksal farklılıklara dayalı 

matematiksel hesapları eleştiren Gould özellikle 19.yy’da yaşayan Amerikan antropolojisinin önemli isimlerinden biri olan 

Samuel George Morton’u tarihten birçok örnek vererek eleştiriyor. 

Tasarımları modelleme, 

fikirleri görselleştirme 

amacıyla mimarlar ta-

rafından sıkça kullanılan 

bilgisayar destekli tasa-

rım programları çoğu 

zaman tasarım üzerinde 

kolayca değişiklik yap-

maya imkân vermiyor. 

Kurala dayalı ‘paramet-

rik’ tasarım bu noktada 

devreye giriyor ve tasarı-

mı oluşturan çeşitli parametreler arasındaki bağlantıları 

tanımlayıp modelde bu şekilde değişiklik yapılmasını 

sağlayarak mimarların bu problemine çözüm getiriyor.

Wassim Jabi tarafından hazırlanan, parametrik tasarı-

mı, hesaplamaya dayalı algoritmaları genel kavramıyla 

anlatan ve kurala dayalı tasarımın üç boyutlu modelle-

me programları ile kullanımını adım adım örnekleyen 

bu kitap yalın bir dille yazılmış detaylı bir rehber nite-

liğinde. 

Parametrik Design for Architecture

| Yazar: Wassim Jabi

| Laurance King Press, 2013 | İngilizce

| 208 sayfa | Karton Kapak | 11 x 8 cm.

Stereopublic:  

Crowdsourcing the Quiet

| www.stereopublic.net

Sessizliği nasıl elde edersi-

niz? Şehrin tüm gürültüsü 

ve kalabalığı içinde nasıl 

yalnız kalabilirsiniz? Stere-

opublic, şehirde ses sağlı-

ğını destekleyen ve şehrin gürültüsün-

den kaçanlara alternatif bir kür öneren; 

Sydney, Avustralya kökenli bir iPhone 

uygulaması. Kamusal alan kullanıcılarını 

“earwitnesses”, yani “kulak misafirleri” 

olarak bu deneyime davet eden Stereopublic onları yapı-

lı çevrede tesadüfî inziva bölgelerini ve sessizliği bulmaya 

çağırıyor. Sessiz alan keşiflerini, herkese açık bir ses hari-

tası üzerinden destekleyen uygulama; projenin websitesi 

ya da iPhone ugulaması üzerinden kayıt alarak önerileri 

Stereopublic ekibinin onayına sunuyor. Ses sanatçısı Jason 

Sweeney’in yürütücülüğünde gerçekleşen proje, kullanıcı-

larını bulundukları kentte sessiz bölgelerin keşfine davet 

ederken; sosyal medya yoluyla paylaşımlarını geliştirip çe-

şitli ses kayıtları ve anlık çekimlerle bu işitsel deneyimi ori-

jinal bir kompozisyon haline getirmelerine olanak sağlıyor.
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Anadolu Yakası’nın en büyük yeşil  

alanı olma özelliğine sahip ve 1999 

yılında 1. Derece doğal sit alanı ilan 

edilen  Validebağ Korusu geçtiğimiz 

günlerde korunun İBB’ye tahsis edil-

diği iddasıyla gündeme geldi. Üskü-

dar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 

Üsküdarlılara 30 Mart Yerel Seçimleri 

öncesi, seçimi kazanması halinde Vali-

debağ Korusu’nu yeniden düzenleye-

rek  bir Hyde Park’a dönüştüreceğinin, 

projenin Validebağ Gönüllülerine su-

nulmadan yapılamayacağının sözünü 

vermişti. Korunun bir belediye parkına 

dönüştürülmeden doğal haliyle kal-

masını isteyen Validebağ Gönüllüleri 

ve aynı hassasiyeti taşıyan diğer is-

tanbullular geçmişte gıdım gıdım ken-

dilerinden alınan korunun geri kalan 

kısmını koruyabilmek için mücadele 

veriyorlar.

YAZLIK: Şehirlinin Kolonisi

Korudan Hyde Park’a

Salt Galata  Marmara, Ege ve Akdeniz 

kıyılarındaki geçici şehirli evleri ile bu 

evler çevresinde oluşan hayatın gün-

lük dildeki adı olan “Yazlık” kavramını 

somut ve soyut anlamda irdeleyen bir 

sergiye ev sahipliği yapıyor. 1980’lerin 

başında suyu, yolu, telefonu ve bak-

kalı eksik olan taşra beldeleri o gün-

“Yeşiline yeşil katılması” planan koruda 

proje seyir terasları, açık hava tiyatro-

su, çocuk eğlence ve oyun alanları, yü-

rüyüş yolları, hidrolik koruma alanları, 

Adalar’a kadar seyir imkânı sağlayan 

gözlem kulesi, dinlenme alanları, koşu 

ve bisiklet yolları ile gölet yapılacağı 

söylense de proje kapsamında  ya-

pılan otopark genişletme çalışmaları 

için birçok ağaç çoktan kesildi bile. Bu 

duruma  tepki göstermek ve koruya 

sahip çıkmak için geçtiğimiz günlerde 

Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğret-

menevi önündeki otopark alanında bir 

ağaçlandırma etkinliği düzenlendi. Po-

lislerin ve barikatların arasında yapı-

lan ağaçlandırma etkinliğinde kesilen 

ağaçların yerine yenileri dikildi. 

Mahalle halkı, İstanbul’da doğal yaşa-

mın sürdüğü birkaç yeşil alandan biri 

olan  Validebağ korusuna yapılmak is-

tenilen Hyde Park’ın bu doğal yaşamı 

öldüreceğini düşünüyor ve korunun 

bir belediye parkına dönüşmesini is-

temiyor. Projenin iptali için change.org 

sitesinde imza kampanyası başlatan 

Validebağlılar hedeflenen 40 bin im-

zayı topladıktan sonra  MEB ve Koru-

ma Kurulu’na teslim edecek. 

den bugüne şehirlinin taş çatlasa 3 ay 

geçirdiği tam teşkilatlı bir garip şehir 

uzantısına dönüştü. Başlangıçta kışlık 

evin eskileriyle donatılan evler büyüdü 

ve büyüdükçe o sevimli tatil kasabala-

rı bir nevi büyük şantiyeler haline dö-

nüştü. YAZLIK: Şehirlinin Kolonisi ser-

gisi söz konusu yazlık olgusunu, kül-

türe has dönemi içerisinde inceleyerek 

coğrafi ve toplumsal etkileri bakımın-

dan tarihsel bir arka plana oturtuyor.

Sergi süresince ziyaretçiler mimari, 

edebi ve hukuki kaynaklar üzerinden 

yapılan araştırmaların  yazılı belge, 

çizim, fotoğraf, film, maket ve mobil-

yalardan oluşan çeşitli malzemenin 

yanısıra  güncel saha araştırmalarının 

sanatçı işleriyle desteklendiği ürünleri 

de görme imkanı bulacaklar. 

Sergi boyunca SALT Yorumlama’nın 

hazırladığı atölyelerde “Kıyı”, “Ev” ve 

“Hafif” başlıkları detaylı olarak ele alı-

nacak. Ayrıca, SALT Beyoğlu’ndaki 

Açık Sinema’da 10 hafta boyunca her 

Perşembe günü farklı coğrafyalardaki 

tatil evlerine odaklı uzun metrajlı birer 

film gösterilecek.

Araştırma, tasarım, saha tespitleri, çe-

viri ve arşivleme konusunda öğrenci 

toplulukları ve farklı disiplinlerden aka-

demisyenlerin özverili bir şekilde çalış-

tığı sergi 16 Aralık 2014 tarihine kadar 

ziyaret edilebilir.
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beton sözlüğü

* Hazırlayan: Gökben Güven Özçiçek

*
Sertleşmiş Beton Özellikleri

1. Dayanım

2. Büzülme

3. Sünme

4. Su emme ve geçirimlilik özellikleri

5. Dayanıklılık - Dürabilite

41. sayıda ”dayanım” özelliği üzerinde du-

rulmuştur. Bu sayıda ise sertleşmiş beto-

nun “büzülme” özelliği ile devam ediyoruz.

Büzülme (Rötre)

Beton içerisindeki suyun fiziksel ve kimya-

sal nedenlerle azalması (kaybolması) sonu-

cunda betonun boyunda ve hacminde yer 

alan küçülmeye “büzülme” denilir. Bu olay 

rötre olarak da anılmaktadır. Büzülme ola-

yı, hem beton tazeyken hem de sertleşmiş 

durumdayken oluşabilen bir olaydır. Taze 

betondaki su kaybı tamamen fiziksel ne-

denlere dayanmaktadır. Taze beton içerin-

deki suyun bir miktarı, betonun yerleştiril-

miş olduğu kalıplar veya zemin tarafından 

emilerek kaybolabilmektedir. Ancak asıl su 

kaybı betonun buharlaşması ile gerçekleş-

mektedir. Taze betondaki terleme nedeniy-

le beton yüzeyine yakın veya yüzeye yakın 

kısımlara çıkan suyun hızla buharlaşması 

sonucunda, beton yüzeyi kuruyarak büzül-

me göstermektedir. Betondaki plastik özel-

lik henüz kaybolmadan betonun yüzeyinde 

yer alan büzülme plastik büzülmedir. 

Sertleşmiş betondaki su kaybı, hem fiziksel 

hem de kimyasal nedenlerle gerçekleşebil-

mektedir. Betonun kuruması, karbonatlaş-

ması ve betonun yapısındaki çimentonun 

hidratasyonu, sertleşmiş betonda bulunan 

suyun azalmasına yol açan başlıca etken-

lerdir. Sertleşmiş betondaki hacim küçül-

mesi, su kaybına yol açan bu etkenlere 

bağlı olarak:

•  Hidrotasyon büzülmesi (kendi yapısından 

kaynaklanan büzülme)

• Karbonatlaşmabüzülmesi

• Kuruma büzülmesi olarak adlandırılırlar.

Plastik Büzülme:

Taze betonun yerine yerleştirilmesinden 

sonraki birkaç saat içerisinde (beton tama-

men sertleşmeden önce), betonun yüzeyi-

nin kuruması nedeni ile beton yüzeyinde 

yer alan bir büzülme türüdür.  Plastik bü-

zülmenin yer aldığı taze betonun yüzeyin-

de, örümcek ağı gibi, gelişigüzel yönlerde 

uzanan çatlaklar meydana gelmektedir. Bu 

çatlaklara da “plastik büzülme çatlakları” 

adı verilmektedir. Plastik büzülmenin ve 

plastik büzülme çatlaklarının oluşmasına 

en büyük etken, beton yüzeyindeki suyun 

çok hızlı buharlaşmasıdır. Taze beton yüze-

yindeki suyun buharlaşma hızı 0,5 kg / m2 

/ saatten daha çok olduğu taktirde, plastik 

büzülme çatlakları oluşmaktadır. 

Plastik büzülmeye neden olan bir diğer et-

ken de beton kütlesindeki suyun bir mik-

tarının beton taban malzemesi ve kalıplar 

tarafından emilmesidir. Plastik büzülme 

ve plastik büzülme çatlakları, çoğu zaman 

beton döşemeler ve park yerleri gibi geniş 

yüzey alanına sahip betonlarda görülmek-

tedir. 

Plastik Büzülmenin ve Çatlaklarının  

Önlenmesi:

•  Sıcak havada dökülecek betonların sı-

caklığının çok yüksek olmaması gerek-

mektedir.

•  İstenilen kalitedeki beton karışımı, müm-

kün olabildiği kadar düşük su / çimento 

oranlarında elde edilmelidir.

•  Rüzgârdan beton yüzeyi korunmalıdır.

•  Sıcak havada beton yerleştirilmeden ön-

ce kalıplar ve zemin nemli bir duruma ge-

tirilmelidir.

•  Yerine yerleştirilen betona uygulanması 

düşünülen kür yöntemi hemen uygulan-

malı ve su ile gerçekleştirilen küre en az  

7 gün devam edilmelidir.

Şişme (Negatif Büzülme):

Devamlı olarak su içerisinde bırakılan çi-

mento hamurlarının ve betonların hacim-

lerinde ve ağırlıklarında küçük bir miktar 

artma meydana gelmektedir. Çimento ha-

murunun veya betonun gösterdiği hacim 

artışına “şişme” denir. Devamlı olarak su 

içerisinde bırakılan çimento hamurunun ve 

betonun ağırlığında % 1 kadar artma olabil-

mektedir. 

Hidrotasyon Büzülmesi:

Yerine yerleştirilmiş olan taze betonda çi-

mento ve su arasındaki reaksiyonların de-

vam edebilmesi için genellikle yeterli mik-

tarda su bulunmaktadır. Ancak betonun 

içerisindeki suyun önemli bir miktarının 

herhangi bir nedenle kaybolması duru-

munda, kapiler boşluklardaki rölatif buhar 

basıncı azalmakta ve hidrotasyon yavaşla-

maktadır. Beton içerisindeki suyun önemli 

bir bölümünün buharlaşması sonucun-

da, kapiler boşluklardaki su azalmaktadır.   

 

Karbonatlaşma Büzülmesi:

Betondaki çimentoda yer alan kalsiyum 

hidroksitin yapısındaki su açığa çıkarak 

buharlaşma veya benzeri nedenlerle kay-

bolmaktadır. Bünyesindeki suyun bir bölü-

münü bu şekilde kaybetmiş beton, ister is-

temez bir miktar büzülme göstermektedir. 

Ca (OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O  

(KARBONATLAŞMA) 

Karbonatlaşma büzülmesi nedeniyle beton 

yüzeyinde ve yüzeye yakın bölgelerde çat-

laklar oluşmaktadır. Bu çatlaklar gelişi gü-

zel yönlerde uzanan çatlaklardır. 

Kuruma Büzülmesi:

Kuruma büzülmesi sertleşmiş betonun 

içerisindeki suyun bir miktarının buharla-

şarak kaybolması sonucunda oluşan bü-

zülmedir.  Hava sıcaklığının yüksek olması 

ve rölatif nemin düşük olması ve hızlı esen 

rüzgârlar nedeniyle beton içerisindeki su, 

zamanla buharlaşarak kaybolmaktadır. Be-

tonun kuruması ile beton hacminde büzül-

me meydana gelmektedir.
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2014 betonart 
mimarlık yaz okulu

2002 yılından beri düzenlenen Betonart Mi-

marlık Yaz Okulu’nun 13.sü 12-23 Ağustos 

tarihleri arasında “Bağlantı” teması ile Afyon 

Kocatepe Üniverstesi Ahmet Necdet Se-

zer Kampusü’nde gerçekleştirildi. Betonart 

2014’ü önceki yıllarda gerçekleştirilen yaz 

okullarından ayıran en önemli faktör, tasarım 

sürecinin inovatifliğiydi.

Proje sürecinin merkezinde djital tasarım me-

totlarından biri olan algoritmik tasarımın yer 

alıyor olması, sürecin inovatif olmasının baş-

lıca sebeplerindendir. Bu süreçte katılımcılar 

kendilerine verilen parametrik tasarımın en 

küçük parçalarından biri olan tetrahedronları 

algoritmik tasarım programı Grasshopper ve 

yüzey tasarım programı Rhino’u kullanarak 

farklı işlevlerde ve farklı formlarda bir araya 

getirdiler. Yaklaşık 120 adet A, B ve C tipi üre-

tilen tetrahedron şeklindeki beton blokların 

birleştirilmesiyle oluşan modüllerin yer aldığı 

projede kampus içerisindeki fiziksel bağlantı 

noktalarının yanı sıra projenin Afyon ile bağ-

lantısı da göz önünde bulunduruldu. Katılım-

cıların çalışmaları sonucunda proje alanı-kam-

pus, kampus-Afyon arasındaki ilişkiyi somut 

ve soyut anlamda kurmayı başaran bir proje 

gerçekleştirildi.

Uygulama aşamasında katılımcıların tetrahed-

ron şeklindeki beton blokları üretmek için kul-

landıkları kalıplar, Fibrobeton tarafından üre-

tildi. Blokların aldığı şeklin yüzeylerinin köşeli 

olması ve farklı açılara sahip olması kalıp yapı-

mını zorlaştırdığı için, kolay şekil alabilen mal-

zeme olan polyester tercih edildi. Bu malzeme 

kullanılarak yapılan kalıplar seri, hızlı ve kolay 

üretime imkân sağlayarak zaman kazandırdı 

ve projenin uygulama aşamasını biraz daha ko-

laylaştırdı. Ayrıca projeye özel olarak Çimsa’nın 

nanoteknoloji ürünü olan kendi kendini gaz 

emülsiyonlarına karşı temizleyebilen süper be-

yaz çimentosu tercih edildi. Bu çimentonun 

tercih edilmesinin temel sebebi, çalışma saha-
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sının otopark alanına çok yakın olup karbondi-

oksit salınımına maruz kalıyor olmasıdır. 

Sıra katılımcıların tasarım aşamasında belirle-

diği beton blokları birleştirmeye geldiğinde, 

ilk olarak yapıştırıcı bir malzeme kullanıldı an-

cak söz konusu malzeme birden fazla ve her 

biri yaklaşık 10 kg ağırlığındaki beton blokları 

birbirine yapıştırmada yetersiz kalınca, beton 

bloklar granit-seramik yapıştırma harcı ve su 

karışımından hazırlanan harç ile birleştirildi. 

Zemin için beton modüllere tamamlayıcı bir 

tasarım unsuru olarak düşünülen beton di-

limler çalışma alanına yerleştirilmeden önce 

sahaya kar ve yağmur suları sonrası çukur 

oluşmasını önleyen su geçirimli beton uygu-

lanması düşünüldü. Ardından geçirimli beton 

üzerine bir beton dökümü daha yapıldı. Bu 

betonun öğrencilerin beton dilimleri gömme 

işlemi sırasında kurumasını önlemek için priz 

süresi uzun ve Afyon’un değişken hava koşul-

larına dayanımlı olması tercih edildi ve özel bir 

tarife göre hazırlandı. Ardından üçgen form-

daki beton dilimler zemin betonuna gömüldü. 

Ertesi gün zemin üçgen dilimler referans alı-

narak çizilen doğrusal izler üzerinden yaklaşık 

3 mm derinliğinde kesildi. Sonrasında farklı 

işlevlere sahip beton modüller proje doğrul-

tusunda belirlenen yerlere üzerlerine beton 

dökülerek yerleştirildi. Son olarak yapılan 

çevre düzenlenmesiyle birlikte, bu inovatif ve 

deneysel sürecin uygulama aşaması tamam-

lanmış oldu.

Betonart Mimarlık Yaz Okulu, kuşkusuz mi-

marlık öğrencilerinin mimarlık okullarında yal-

nızca maket üzerinde gerçekleştiğini görebil-

diği projelerinin hayata geçirilirken yaşanması 

olası aksaklıkları görmesini sağlayan ve çoğu 

zaman mimarlıkla uzaktan yakından alakası 

olmayan bir işverene o projeyi nasıl anlatması 

gerektiğini deneyimleterek yaşatan uygula-

maya dayalı bir atölye çalışmasıdır.  

2014 Betonart Mimarlık Yaz Okulu 
blogu için: 
www.betonartyazokulu2014. 
wordpress.com
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* Le Corbusier tarafından altın oran ve insan 

ölçüleri kullanılarak geliştirilmiş modül sistemi. 

Modulor’a 2014 yılında bambaşka bir bakış 

açısı getiren Çimsa Çimento Araştırma ve Uy-

gulama Merkezi, Beyaz Modulor’u Betonart’ın 

10. Yıl kutlamasına gelen konuklarıyla paylaştı.

Beyaz Modulor Projesi’nin temelini Çimsa Sü-

per Beyaz Çimento oluşturmakla birlikte uy-

gulanan kalıp ve beton tekniği de bilinen uy-

gulamalardan farklılık göstermiştir.

Projenin ilk aşamasında Zek Tasarım tarafın-

dan Modulor’un 23 cm x 15 cm boyutunda bir 

örneği alçıdan hazırlanarak Çimsa Çimento 

Uygulama Merkezi’ne gönderildi.

Betonart 10. Yıl etkinliği için 2 hafta gibi kısıtlı 

bir sürede Modulor’un 250 kopyasının üreti-

lip uygun şartlarda kürlenerek etkinliğe yetiş-

tirilmesinin ancak özel bir beton tasarımı ile 

mümkün olabileceği görüldü.

Modulor numuneleri üretiminin zamanında 

tamamlanması için işe doğru kalıp tekniği ile 

başlanması gerekmekteydi. Kalıplar hem ko-

lay imalata olanak vermeli, hem dökülen be-

ton kalıptan kolay ayrılmalı hem de kalıp sayı-

sı hızlı arttırılabilir olmalıydı. Tüm bu faktörler 

düşünüldüğünde silikon kalıpla ilerlemeye 

karar verildi ve ilk gelen numuneden iki gün 

içerisinde 10 kalıba ulaşılarak beton dökümü-

ne geçildi.

Üretim yapılırken öncelik hem hızlı imalat hem 

de çatlak oluşmadan 250 adet numunenin 

hazırlanmasıydı. Bu sebeple karışımda Çimsa 

Süper Beyaz Çimento optimum miktarda kul-

lanıldı. Kullanılan priz hızlandırıcı ile imalat hızı 

arttırıldı. Beton karışım bileşenleri;

• Çimsa Süper Beyaz Çimento % 25

• Kalsit kökenli agrega % 62

• Priz Hızlandırıcı % 0.5

• Su %12.5

Yukarıda belirtilen karışıma göre yapılan dö-

kümler ile 2 saatte kalıpların yeniden kulla-

nılması öngörüldü ve imalat bu şekilde ger-

çekleştirildi. Elde edilen numunelere 7 gün su 

kürü uygulanarak sevki sağlandı.

Beyaz çimento esaslı Modulor imalatında öne 

çıkan konuları özetlersek:

•  Pürüzsüz ve hızlı imalat için silikon kalıp alın-

dı.

•  İmalatın hızlı olabilmesi için çok yüksek er-

ken mukavemete sahip Çimsa Süper Beyaz 

Çimento tercih edildi.

•  Priz süresinin mümkün olduğunca kısa ol-

ması ve kalıpların yeniden hızlı bir şekilde 

kullanılabilmesi için çimentonun %2’si ora-

nında priz hızlandırıcı malzeme kullanıldı.

•  Yüksek mukavemet için su/çimento oranı 

mümkün olduğunca düşük seçildi.

•  Beton kalıplara yerleştirilirken vibrasyon ma-

sası kullanılarak içerisindeki hava kabarcıkla-

rı ortadan kaldırıldı.

•  Muhtemel çatlakları önlemek için kürleme 

süresine özen gösterildi, plakalar 7 günlük 

kürleme sonrasında sevk edildi.

beyaz modulor*
Advertorial
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