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Neslihan Şık | Başarılı ve takip edilen bir yayını devralmak zor.  Betonart, iddialı bir dergi olarak 

yayın hayatına şanslı bir başlangıç yapmış ve emin ellerde 8 yıl kesintisiz devam etmişti. Bu 

nedenle 2012 yılı başında 32. sayının hazırlıklarına başladığımızda hissettiğim, tedirginlikle 

karışık bir heyecandı. 

Genel olarak tüm basılı yayınların dijitalleşme ile yüzleşmek / mücadele etmek zorunda 

kaldığı bir dönemde, (hem de) bir mimarlık yayınını basılı bir dergi olarak sürdürme ısrarının 

gerekçelerini artırmak üzere kafa yorduğumuz uzun yayın kurulu toplantıları var o ilk 

dönemde: Tasarımdan içeriğe, kolay okunurluktan okunmaya değerliğe kadar birçok konuyu 

uzun uzun düşünüp tartıştık. Diğer pekçok şeyin yanında, vardığımız en önemli kararlardan 

biri her sayıyı ayrı bir tema ve konuk editöre ayırmak oldu. 

Buna göre tema, dosya konusu gibi sınırlı bir bölümde kalmayacak, projeden yayın tanıtımına 

dek derginin bütünü temaya ayrılacaktı. Konuk editör, yayın kurulunun önerdiği ya da kendi 

belirlediği temayı ele alış biçimini açıklayan bir metin hazırlayacak ve bize bu alanda katkıda 

bulunabilecek isimler önerecekti. “Ülkede yazan çizen zaten kaç kişi var, konu ve konuk 

editörler kısa sürede tükenir” uyarılarına ve çekincelerimize rağmen, düşüncemizi hayata 

geçirdik. 

Bu yöntemle hazırladığımız 18 sayı sonunda bu endişemizin yersiz olduğunu mutlulukla 

görüyoruz. Bir yayın kurulunun, ne kadar geniş olursa olsun ulaşamayacağı kadar çok yeni 

yazarın katkısını da sağlayan konuk editörler sayesinde her sayı ile halka genişliyor. Elindeki 

yayını bir hakimiyet alanı olarak görmeyen, aksine paylaşıma daha fazla açmak üzere çaba 

gösteren yayın kurulumuzla birlikte son iki yıldır, yayınlanan her sayı sonrasında o sayının 

yazar ve okurlarıyla da buluşuyor, temayı tartışmaya devam ediyoruz. 

33. sayıda Saffet Kaya Bekiroğlu ile başlayan editörlük koltuğunu paylaşma deneyimi, kişisel 

olarak bana da çok şey öğretti. Sadece mimarlık alanında değil, genel olarak da editörün görev 

ve sorumlulukları yayınevinden yayınevine ve hatta kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Çoğu 

daha önce bu tür bir sorumluluk üstlenmemiş konuk editörlerle her sayıda olanak ve sınırları 

yeniden tanımlayıp çoğu zaman zorladığımız süreçlerin de biricik olduğunu düşünüyorum.  

En az 3-4 ay  öncesinden üzerinde çalışmaya başladığımız sayılar, bir süreli yayından 

beklenilenin ötesinde nitelik taşıyorlar ve konuk editörlerimize en sık hatırlattığım sınır, zaman 

sınırı oluyor. Yayın öncesi son birkaç haftada özellikle yoğunlaşan mesailer sonucunda yeni 

arkadaşlar edinmek ya da halihazırda tanıdıklarımla daha da yakınlaşmak, yine kişisel olarak 

Betonart’ın bana katkısı. 

Tanımımız gereği asgaride temayla ilgili bir çerçeve belirlemesini ve konu ve yazar önerileri 

getirmesini beklediğimiz konuk editörlerimiz, birazdan okuyacağınız aktarımlarından da 

anlaşılacağı üzere, bize hep daha fazla zaman ayırdılar. Anlatarak, dinleyerek ve tartışarak 

geçirdiğimiz vaktin onlar için de değerli ve keyifli olduğunu umarak hepsine teşekkür 

ediyoruz. Bu bölümde paylaştıkları kişisel deneyimleri belki de gelecek konuk editörlere 

ilham verecektir.   

Yazının başında, 2012 yılında hisettiğimi söylediğim tedirginlikle karışık heyecanı, anlamış 

olmalısınız ki, her sayıda yeniden hissediyorum. Zaten kanımca soğuk profesyonellik bazı 

uğraşlara göre değil ve yayın da bu uğraşlardan biri. 
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50. sayı
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Betonart’ın 38. sayısına konuk editörlük dave-

ti, 2013 baharının heyecanıydı benim için. De-

diler ki, beton ve renk çalışacağız bu sayıda. 

Birçoğumuz için beton ve gri, bir kağıdın iki 

yüzü gibidir. Ağızdan çıkanla zihinde belirenin 

arasındaki en kısa çizgiye karşılıktır betonun 

ten rengi. Ancak akla gelen bu ilk cevap, son-

rasındaki olasılıklar için bir başlangıçtır. 

Önsözde “Renk ne’den ziyade nasıl mıdır?” 

diye sormuştum. Nasıl sorusunu, değişim, 

mesafe ve çağrışım başlıkları ile karşıladık; bu 

sayıdaki metinler ve görseller birbiri ardına 

böylelikle sıralandı. İşte bu soru, Betonart der-

gisi için de sorulabilir. Her sayısı bir öncekiyle 
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Yayıncılıktan ziyade mimarlığın uygulama ala-

nında üretim yapan biri olarak tanındığım için, 

Betonart’a konuk editör olarak davet edilmek 

benim için ilk başta şaşırtıcıydı. Bu onur verici 

ve zorlu daveti, herhangi bir kısıtlama ya da 

sınırlama olmaksızın dilediğimi yazabilme ko-

şuluyla kabul ettim.

Hareket noktası olarak, esinlendiğim ve bes-

lendiğim komşu disiplinlere odaklandım. 

Betonart’ın konuk editörü olmak, betonun 

mimarlık dışında diğer disiplinlerce kullanımı 

üzerine de araştırma yapmak, benim için ol-

duğu kadar meslektaşım diğer yazarlar açı-

sından da müthiş bir fırsattı. Betonun yaygın 

biçimde yer bulduğu mimarlık ve iç mekân 

tasarımı alanlarında, geleneğin dışına çıkan, 

alternatif kullanımları araştırdık. Betonun di-

ğer disiplinlerdeki kullanımını, kavranışını, çe-

kiciliğini ve anlamını sanat şemsiyesi altında 

takı, moda, grafiti, dans, müzik, fotoğraf gibi 

pek çok dalıyla birlikte incelemek gerçekten 

ilginçti. Bu alanların betona yaklaşımı, öngö-

rülebilir mimari kullanımına kıyasla çok farklı 

ve çok tazeydi. Betonla ne kadar yaratıcı iş-

ler yapılabileceğini görmenin bir hayli eğitici, 

aydınlatıcı ve esinleyici olduğuna inanıyorum.  

Ben ve yazar dostlarım, bize keşfetme, araş-

tırma, düşüncelerimizi somutlaştırma, ifade 

etme ve dahası sizinle paylaşma imkânı verdi-

ği için Betonart’a teşekkür borçluyuz.

Son not: Bu vesileyle söz konusu yayının ha-

yata geçmesini sağlayan Banu’ya, Neslihan’a, 

tüm Binat ekibine, tüm yazarlara ve katkıda-

bulunanlara tekrar teşekkür etmek isterim.

9 + 4,5 yıl = elli

Betonart’ı 50. sayısına ulaştıran ekibi, önce-

likle devraldıkları değerli mirası bu denli ba-

şarıyla taşıyabildikleri için kutlamak gerek. 

Ocak 2012 tarihinden önce bu dergi, yine aynı 

isimle başka bir ekip tarafından çıkarılıyordu, 

2004’ten beri. Nitelikli kurgusu ve titiz yaklaşı-

mıyla dikkat çekici bir yayın olarak hafızamda 

yer aldığını söylemem lazım bu ilk yayın döne-

minin. Aslında o ekibi dergiyi devrederken bile 

gösterdikleri titizlik için, emin ellere emanet 

ettikleri için de ayrıca kutlamak gerek. Dergiyi 

2012 yılında devralan yeni ekip yayına yeni bir 

bakış açısı ve yeni bir editöryal format getirdi. 

Konuk editörlük sistemini devreye sokan Be-

tonart, her editörden o sayıyı, belirleyecekleri 

bir tema çerçevesinde hazırlamalarını talep 

ediyor. Dergi ekibi için bu yöntemin, onların 

işlerini kolaylaştıran, her şeyi konuk editöre 

yıkıp rahat ettiklerini düşünen varsa yanılıyor. 

İşleri en az her zamanki kadar zor. Konuk edi-

törü desteklemek, gerekli iletişimleri kurmak 

için yine her an çalışıyorlar. Konuk editörlük 

ve her sayıya bir tema kurgusunu çok başa-

rılı buluyorum. Çünkü kanımca yayının, konuk 

editörün ve davet ettiği katılımcıların bakış 

açısıyla her sayıda yeniden yapılanması cid-

di bir zenginlik. Eğer eski konuk editörlerden 

yeniden editör olmaları istenecek olursa talip 

olduğum bilinsin. Yine aynı temaya bile dö-

nebilirim. Çünkü şimdi olsa bambaşka bir şe-

kilde kurgulardım o sayıyı. Ekibi de derginin 

iç yapısını ve tasarımını değiştirme talebimle 

zorlardım (reklam konusuna gereken hassasi-

yeti göstereceğime söz vererek). Aynı rafta, 

aynı tornadan çıkmış gibi görünen bir dizi ya-

yın yerine bambaşka kağıtlar, bambaşka tuşe-

ler, farklı boyutlar görmek hiç de fena olmaz 

bence. Ancak buradaki esas niyetim, editörlük 

sisteminin içeriğin ve görselliğin birlikte kur-

gulanarak oluşturulması –yani kalıpları iyice 

kırmak- için sizi yüreklendirmek.

34
Hafiflik

Pelin Derviş

36
Koruma

Deniz Özkut

38
Renk

Ayşegül Kuruç

35
Beden

Levent Şentürk

Mimarlık kültürü yaratmanın yolunun okul-

lardan, akademik etkinliklerden ve orada 

burada yapılan gevezeliklerden ziyade (bun-

ların payını reddetmeden), dergilerden geç-

tiğine inanageldim. Bu satırları Arredamento  

Mimarlık’ın artık yayımlanmayacağını, yayım-

lanamayacağını öğrendiğim bir eşikte ya-

zıyorum. Bu dergi, en az bir kuşağın mimar 

olmaya karar vermesinde, yaşamını bu yön-

de kurmasında etkili olmuştur. Denebilir ki, 

Türkiye’de Arredamento’nun olmadığı bir sü-

reli mimarlık yayıncılığının yarısı eksiktir. Kalan 

yarısının içinde de Betonart gibi birkaç dergi 

var. 1990’ların başlarından beri aralıklarla takip 

ettiğim bir dergi buharlaşıyor. Bu çok üzücü 

bir gelişme; şimdiye kadar katkıda bulundu-

ğum dergiler arasında en kapsamlı şekilde 

yazdığım, yazabildiğim dergilerdendi Arreda-

mento Mimarlık. Betonart’ın ya da sevdiğimiz 

başka dergilerin başına günün birinde aynı 

şeyin gelmemesi için uğraşmalıyız. Sevdiğim 

dergilerin takipçisi olmakla kalmayıp zaman 

içinde yazarları halinegelmeye de çabaladığı-

mı söyleyebilirim. Betonart da o dergilerden 

biri. “Beden” sayısının editörlüğünü yapmam 

istendiğinde, gözümde canlanan şey, metin-

lerle kurulmuş bir sayı oldu. Ağırlığı görsel-

den metne doğru kaydırmanın önemine her 

zaman inandığım için böyle bir tercihte bu-

lundum ve Betonart ekibi de bu tavra sıcak 

baktı. Beden sayısını kurarken, derginin seyrini 

gelecekte metne ve düşünsel bağlama daha 

fazla yöneltecek biçimde etkilemek gibi bir 

ümidim vardı; bunun bugüne kadar gerçek-

leşmekte olduğunu görmek çok ilham verici 

geliyor. Türkiye’nin kültürel ve toplumsal gös-

tergelerinin birçoğunda topu diktiği kapkara 

bir dönemeçteyiz. Tavan yapmış şövenizmi-

neril ve kör saldırganlığının ortasında, gelecek 

onyıllara kalacak olan, kendi alanlarında di-

rengenliğini koruyan Betonart gibi saygın olu-

şumlardır diye düşünüyorum. Mimarlık, “kara 

kamu”nun en çok kirletilen araçlarının başında 

geliyor; neyse ki katarsiseyakınlaştıran birkaç 

mecra var elimizde, gelecek kuşakların “yüzü-

ne bakabilmemiz” için... Betonart’ın çok daha 

cüretkâr ve çok daha radikal sayılarla yoluna 

devam etmesini diliyorum.

beton’u koruma…

“Koruma” ile ilgili bir sayı... Hem de “beton”un 

bir kültür mirası olduğunu destekleyen kos-

koca bir sayı… Oysa biz, koruma kurullarında, 

beton(arme) örneklerinin de, diğer koruma 

altındaki “tescilli” yapılar gibi, belli dönem 

özelliklerini yansıttığından ve sahip oldu-

ğu değerlerden dem vurarak korunması ko-

nusunda çaresiz konuşmalar yapıyoruz. Ne 

böyle bir mevzuat var ne de böyle bir top-

lumsal/mesleki algı... Popülerleşen “restoras-

yon çalışmaları”na henüz (uzun bir süre daha) 

beton(arme) uygulamalar dahil değil. Bu ko-

nuyu önemseyen üç-beş kişiyiz… Kültürel mi-

rasın ya önemsenmeyerek yıkıldığı ya da aşırı 

dozda restorasyona maruz kalarak özellikleri-

ni yitirdiği bu dönemde, Betonart’ın “beton ve 

koruma” temasını ele alması bence çok çar-

pıcıydı… Önemli bir iz bıraktığımızı düşünüyo-

rum. Her sayıda cesur bir tavır sergileyen Be-

tonart ekibi ile, “beton ve koruma” sayısı için 

biraraya geldik. Ancak çerçevesi betonla ta-

nımlı olan bu derginin en güzel ve en zor yan-

larından biri, size herhangi bir yazım dili dikte 

etmemesi... Bu, tabii ki, konuk editör olarak 

kuralları da sizin oluşturmanız anlamına geli-

yor. Birden filmin yönetmeni oluveriyorsunuz. 

İşte o noktada, kendi sözünüzü söyleyebile-

ceğiniz kocaman bir alan sizi bekliyor. Hemen 

yanınızda da tam desteğiyle Betonart ekibi..  

Burası insanı her konuda üretkenliğe teşvik 

eden bir ortam… Ekip de gizli kalmış düşün-

celerinizi ortaya çıkarmanızı sağlayan, işine 

ve mimarlığa âşık, henüz çekilmemiş olan fo-

toğrafı çekmenin peşinde idealist bir ekip… Bu 

bağlamda da, farklı düşünme kanalları açıyor… 

Dergi toplantılarında yaratılan bu serbest ve 

sakin düşünme platformunda farkında olma-

dan siz de o akışa kapılıveriyorsunuz… Rantçı 

bakış açılarıyla oluşturulan imar koşulları ve 

kötü müteahhit uygulamalarından artık bık-

tığımız sırada, betonla ilişkimizi yenilediği ve 

değiştirdiği için Betonart’a çok teşekkürler... 

Mimarlık için çok önemli bir nefes alma ortamı 

sağlayan Betonart’ı çok önemsiyorum…

En iyi dileklerimle…

benzer özende ama farklı özde beliren dergi-

nin nasıl hazırlandığına şahit oldum. Sorumlu-

luğun çizgisi var mıdır? Bilmiyorum. Metinler 

için biraraya geldiğimiz toplantılarda hissetti-

ğim şey -bu Betonart’ta hiç değişmeyen gizli 

bir kabul olsa gerek- üretene ve üretilene du-

yulan saygı ve güvendi. Dergiyi mimarlık ve 

tasarım alanında, fiziksel ve sanal ortamda 

önemli bir toplanma alanı haline getirmek, sa-

dece kurgunun ve metin içeriklerinin zengin-

liğine değil, bu iki başat özelliğe de bağlı olsa 

gerek.

Birlikte çalışmaktan büyük zevk aldığım Beto-

nart ekibine tekrar teşekkür ederim.

33
Performans

Saffet Kaya Bekiroğlu
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1.  İlk konuk editörlüğümdü, Betonart’a çok te-

şekkürler. Banu Binat ve Neslihan Şık, iyi ki 

varsınız!

2.  Sanırım konuk editörlük tecrübelerimizi an-

lattığımız bu yazıların en sonuncusunu ben 

teslim ettim. Neslihan Şık, çok sabırlısın!

3.  Evet, bugün tekrar yapsam kesinlikle bam-

başka bir sayı olurdu. 

4.  Mesela Çubuk Barajı’na ağıt yakarak yazar-

dım, Baraj Gazinosu yıkıldı, artık yok.

5.  Çubuk Barajı’yla birlikte hep bir türün örnek-

leri olarak ele aldığım Atatürk Orman Çiftli-

ği’ndeki Marmara ve Karadeniz Havuzları’na 

da yer verirdim.

6.  Zira Marmara Havuzu’na zarifçe değen o gü-

zelim Marmara Köşkü de yıkıldı, artık yok.

7.  Sularında yeni umutlar, hayatlar ve bir ülke 

hayal edilmiş havuzlar da bugün susuz, kuru 

ve boş.

8.  Dersim’de Pembelik Barajı’nın beton bedeni-

ne mahkum kalmış dağ keçilerinin hikayesini 

yetiştirebilsem (şu an başka bir kitap için ça-

balıyorum!) içeriğe katardım.

9.  Ilısu Barajı, Hasankeyf’e ve bilhassa da Dicle 

Vadisi’ne yer verirdim. Dicle sınır aşan bir su, 

bunun için özellikle yer verirdim.

10.  Yukarıda yazdıklarımda farkedilebilen geç-

mişe dair altyapılara olan sempatimle bu-

günkülere olan antipatimin birarada varoluş 

sebebini ölçek/niyet/zihniyet/ihtiras kav-

ramlarıyla açıklamaya çalışırdım.

11.  Bu açıklamaları hukuk, sosyoloji, ekoloji ve 

daha nice disiplinlerin mensuplarıyla birara-

da geliştirmeye çalışırdım. Dünya üzerindeki 

müdahelelerimiz, arzularımız ve etkileri tek 

bir disiplinle açıklanamaz.

12.  Dün kalkınma heyecanıyla inşa edilmiş, bu-

gün ekoloji derdiyle sökülen baraj örnekleri-

ne de yer verirdim.

13.  Ivan Illich’in H20: Waters of Forgetfullness 

kitabından bir kupleye yer verirdim.

14.  Kanal İstanbul’u da içeriğe dahil etsek diye 

düşünürdüm.

15.  Hâlâ altyapı ve su konularına dair bir zaafım 

var. 

16.  Birarada farklı açılardan bir konuyu irdele-

mek çok eğitici ve keyifli. Tavsiyelerim ve 

sevgilerimle.

 

39
Altyapı: Su

Aslıhan Demirtaş

40
Brüt

Aykut Köksal

50. sayıda “brüt” özel sayısını anımsamak...

Betonart’ın 50. sayıya ulaşması büyük bir ba-

şarı. Bu vesileyle konuk editörlüğünü yaptığım 

sayıyı yeniden anımsamak/anısatmak anlamlı 

olur mu bilmiyorum, ama deneyeceğim...

Betonart dergisinin yayımlanma gerekçele-

rinden birininTürkiye’de betonun pejoratif 

anlamının ağır basması olduğunu söylemek 

yanlış olmaz. Bir tür iade-i itibar çabası da 

denilebilir. Betonun bir yapı malzemesi ol-

maktan öte, modernizmin özünü aktaran bir 

anlam taşıdığını söyleyebiliriz. İşte konuk 

editörlüğünü üstlendiğim 10. yıl özel sayısı 

dolayısıyla “Brüt” kavramını ana tema ola-

rak seçmemin nedeni de bu oldu. Evet, “be-

ton” nitelemesinde bir göstergeleşme var, 

ama bu göstergeleşme o pejoratif anlamın 

ötesinde, etik ve estetik olarak bizatihi mo-

dernizmi anlatan bir göstergeleşme. Dergi-

deki yazımda Sedad Hakkı Eldem›den yaptı-

ğım alıntıyı burada da yinelemek istiyorum: 

“Ben o zaman [1929-1930 yılları] ve bugün 

betonarme karkas inşaatına hayranım. Be-

nim için modern mimari karkasın güzelli-

ği ile ölçülür. O seneler [Auguste Perret’nin 

tasarladığı] Raincy’deki kilise inşa ediliyor-

du (...) aşık oldum. (...) Ben de betonar-

menin nasıl çıplak kalabildiğini öğrenme-

ye çalışıyordum. Öyle ya esas orada idi.” 

Sedad Hakkı Eldem, 50 Yıllık Meslek Jübilesi, 

İstanbul, 1983, s.33 

Bu sözlerden Eldem’in Paris’te bulunduğu 

yıllarda Auguste Perret ile nasıl yakından ilgi-

lendiğini, özellikle de Perret’nin betonu çıplak 

kullanmasının onu ne kadar derinden etkile-

diğini görüyoruz. Raincy’deki kilisenin inşa 

edilişini izliyor ve yapıya aşık oluyor. “Modern 

mimari karkasın güzelliği ile ölçülür” diyerek 

bir ölçü tanımlıyor. İşte ben de bu ölçüyü 

1920’lerden bugüne kadar taşımak istedim. 

“Beton”un pejoratif anlam taşıyan bir motto 

olarak değil, tam tersine modernizmin bü-

tün etik ve estetik sözünü taşıyan bir motto 

olarak anlamının üzerinde durdum. Bu yüz-

den de onu en çıplak haliyle, kendisi olarak 

gösteren brüt çalışmalara yöneldim ve bu 

çalışmaların bugün hala güncelliğini korudu-

ğunun altını çizmeye çalıştım. Bu son derece 

önemli, çünkü neredeyse 1920’lerden bugüne 

mimarlığın önde gelen bütün figürleri çıplak 

betona yöneliyor. Bu sayıda, öncelikle benim 

için anlamlı olan mimarları ve yapıları ele al-

dım. İlginç bir biçimde ilk üç örnek, mimarlık 

eğitiminin içinden gelmeyen tasarımcılara ait 

projeler: Rudolph Steiner›in  Goetheanum›u, 

Pier Luigi Nervi›nin Orvieto›daki Uçak Hangarı 

ve Le Corbusier›nin Marsilya›daki Konut Birimi 

(Unité d›Habitation). Üçünün ortak özelliği, 

betonun brüt halini tercih etmiş olmaları. 

Her mimardan/tasarımcıdan bir proje olmak 

üzere toplam 23 mimari ürün seçtim. Bunu 

yaparken de kendime herhangi bir sayı veya 

tarih kısıtlaması koymadım. Türkiye’yi de he-

saba katarak modern mimari ürünler arasın-

dan bir seçim yaptım ve sonuçta ortaya 23 

ürün çıktı. 

Bütün yazılar bu sayı için kaleme alındı. Ya-

bancı yazarlardan birisi, Le Corbusier›nin 

Marsilya›daki “Unité d’Habitation”u (Konut 

Birimi) üzerine önemli bir monografi yaz-

mış olan Jacques Sbriglio. Kendisi ayrıca, 

2013 yılında Marsilya’da düzenlenen “Le Cor-

busier revient à Marseilles” (Le Corbusier 

Marsilya’ya geri geliyor) temalı Avrupa Kültür 

Başkenti etkinlikleri çerçevesinde, “Le Cor-

busier et la question du brutalisme” (Le Cor-

busier ve Brütalizm Meselesi) adlı kapsamlı 

bir sergi de gerçekleştirdi. Bu yüzden Unité 

d’Habitation projesiyle ilgili metni ondan is-

tedim. Diğer iki yabancı yazar ise Lausanne 

Polytechnique’ten. Mimarlık tarihi hocası olan 

Bruno Marchand, daha önce de üzerinde ça-

lıştığı Philippe Meier’in Cenevre’deki yapısı 

üzerine bir yazıyı bizim için yazdı. Daha önce 

bu konuda yayımlanmış başka bir yazısı yok-

tu. Bir Louis Kahn tutkunu olduğunu bildiğim, 

yine Lausanne Polytechnique’in önde gelen 

hocalarından Patrick Mestelan da Salk Ensti-

tüsü Laboratuvar Binaları’nı yazdı. Bunun dı-

şında her biri son derece önemli, her biri yeni 

kapılar açan 18 yazar katkı verdi. 

Yazarlara öncelikle derginin ana temasını ve 

istediğimiz yazının uzunluğunu belirttim. “Ana 

temamız ‘brüt’ ama ele alacağınız yapı sizin 

için hangi anlamı taşıyorsa özellikle onu yazın” 

dedim. Ama önemli bir bölümü derginin ana 

temasına da bağlanan metinler yazdı. Hepsi 

birden okununca gerçekten de etkileyici bir 

toplam ortaya çıkıyor. Bir dergide 23 özgün 

metnin bir arada bulunması kolay rastlanan 

bir durum değildir, bu açıdan da önemli bir 

sayı olduğunu söyleyebilirim. 

Başta da belirttiğim gibi betona hep pejora-

tif bir anlam yüklenmiş. Malzemenin kendisi 

doğru ya da yanlış olmaz; önemli olan ne-

rede ve nasıl kullandığınız. Örneğin Nevzat 

Sayın’ın, Yahşibey çalışmasında, yerel olana 

sırtını çevirmeden, bugüne ait tektoniği brüt 

beton aracılığıyla ifade ettiğini görüyoruz. Bu 

bağlamda Pınar Gökbayrak’ın ele aldığı iki 

yapı, brüt betonun kullanıldığı iki zıt davranı-

şı bize gösteriyor. Bir yanda Nevzat Sayın’ın 

Yahşibey’deki, kendini vernaküler çevreye, 

kendilindenliğin doğallığına teslim etmiş kul-

lanımı, öte yanda Tadao Ando›nun son derece 

estetist, perfeksiyonu öne çıkartan, ayrıntıda 

alabildiğine yetkin Sri Lanka’daki evi... 

‹Brüt› sayısı, Türkiye’den ele aldığımız örnek-

lerin korunması meselesini gündeme getirmiş 

olması açısından da önemliydi. Örneğin Nezih 

Aysel›in yazısında ele aldığı Güzel Sanatlar 

Akademisi’nin birinci ve ikinci kısım yenile-

meleri... Birinci kısım yenilemesi ne yazık ki 

fotoğrafların burada aktardığı biçimiyle orta-

dan kayboldu, çünkü Sedad Hakkı Eldem’in 

mimarlığına son derece hoyrat davranan bir 

güçlendirme çalışması o mimariyi ortadan 

kaldırdı. Yine çok önemli bir yapı olan, Boğaç-

han Dündaralp’in ele aldığı İstanbul Reklam 

Sitesi de koruma çalışması yapılması gereken 

binalardan. Türkiye’de modern yapıların ko-

runması meselesinin artık gündeme gelmesi 

lazım. 

Bu bağlamda ‹Brüt› sayısı modern mimarlık 

mirasını değerlendirmenin önemini de vur-

gulayan bir sayı oldu. Yayımlandıktan sonra 

katkıda bulunan yabancı dostlarımıza dergi-

yi gönderdiğimde, Türkiye›den çok nitelikli 

ürünlerle tanışmış olmaktan mutluluk duy-

duklarını belirttiler. Burada yer alan bütün ça-

lışmalar, dünyanın neresinde olursa olsun bu 

anlamda değerlendirilebilecek düzeyde işler. 

Karatepe Saçakları bence dünya mimarlığı 

için çok önemli bir ürün. Günay Çilingiroğlu 

ve Muhlis Tunca›nın İstanbul Reklam Sitesi, 

Sedad Hakkı Eldem’in Akademi Yenilemesi... 

Türk Dil Kurumu, Cengiz Bektaş’ın başyapıtı... 

Ayşe Orbay’ın çok genç yaşta gerçekleştirdiği 

Ayşe ve Ercüment KalmıkVakfı Müzesi, Atilla 

Yücel’in de başlığında söylediği gibi tam bir 

‹mücevher›. Nevzat Sayın›ın Yahşibey binaları 

bu yayında ilk kez bir bütün olarak ele alın-

dı. Bu yedi binanın, yerleşim planı ile birlik-

te bakıldığında köy için ne kadar önemli bir 

değer oluşturduğunu görüyoruz. Aynı şeyi 

Hindistan›daki Büyükelçilik Binası için de söy-

lemek gerekir. 

Fotoğraf seçimine de çok önem verdik. Be-

nim de bu sayı için çektiğim fotoğraflar oldu. 
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Seçtiğim yapılardan biri olan İstanbul Reklam 

Sitesi›nin önceden çekilmiş iyi bir fotoğra-

fı olmadığını fark edince ben fotoğrafladım. 

Ayrıca birkaç yıl önce bir kolokyum vesilesiy-

le ziyaret ettiğim Marsilya’da çektiğim Unité 

d’Habitation fotoğraflarını kapakta ve iç say-

falarda kullandık. Dergide, ODTÜ Mimarlık 

Fakültesi’nden ve Mimar Sinan Üniversitesi’nin 

iç mekânından çektiğim fotoğraflar da yer 

aldı. 

Bunun dışında, Cemal Emden’in Salk Ens-

titüsü Laboratuvarları, Yahşibey binaları ve 

Karatepe Açıkhava Müzesi fotoğraflarından 

bahsetmeliyim. Emden’in, Turgut Cansever’in 

Karatepe saçaklarına ait fotoğrafları gerçek-

ten olağanüstü. Bu arada hem yazı hem fo-

toğraflarıyla dergiye katkıda bulunanlar oldu: 

Müge Cengizkan Türk Dil Kurumu’nu, Levent 

Şentürk de Holokost Anıtı’nı hem yazıp hem 

fotoğrafladı. 

Sonuç olarak bu sayı tam bir başvuru sayısı 

oldu. Hatta pek çok kişi “kitap gibi olmuş” 

dedi. Brüt sayısının, bütün metinlerin yaban-

cı dile çevrilmesiyle Türkçe-İngilizce bir kita-

ba dönüştürülmesi çok doğru olur, hâlâ geç 

kalınmış değil... Derginin bu düzeyde ortaya 

çıkmasında Banu Binat ve Neslihan Şık’ın kat-

kılarının da özellikle altını çizmek isterim ve bu 

vesileyle Betonart›a uzun bir yaşam ve nice 

özel sayılar dilerim.

“kelimeler albayım... bazı anlamlara gelmiyor” 

Oğuz Atay

Banu ve Neslihan ”Sinema ve Mimarlık” ile il-

gili bir dosya önerisiyle geldiklerinde, ilkin her 

iki alanın birbirlerini okunaklı kılma potansiye-

linin çokluğunu düşündüm. Mimar, mimarlık 

ve kent belgeselleri, mimarlık manifestoları, 

bilim-kurgu filmlerindeki mimarlık ütopyaları, 

geleceğin-mimarlığına dair tasarılar; dramatik 

filmlerin peyzajını oluşturan mimarlık ve kent-

ler, mimarlığın siber/sanal mekân deneyleriy-

le, hareketli görüntülerle biçimlenen filmler... 

Herbiri bir dosya teması olabilirdi ya da doğ-

rudan ‘sinema-mimarlık’ başlığı seçilerek; bu 

alan üzerinde çalışan pek çok araştırmacının 

dikkat çektiği bağlamda ‘yeni-bir-disiplin’ için 

bir soykütük çıkartılabilirdi. Ancak ben, sine-

matografinin ”söylemsel, toplumsal, teknolojik 

ve kurumsal ilişkilerin oluşturduğu” heterojen 

bir sistemin, mimarlığı tasarım/temsil nesnesi 

olarak yeniden-inşa ve icat etme gücünü dü-

şünmeyi tercih ettim. 

Bu güzergah, mimarlığın hakikatini yeniden-

üretmeye çalışan (kamera-) göz ve elin dra-

matik eylemi mimarlık dolayımı ile cisimleş-

tirmesi, ve böylece onu mimetik olmaktan 

koparmasıyla belirlendi.  

Dosya başlığı ve çerçevesi düşünürken,  

G. Deleuze’ün ”Sinemada Bir Fikri Olmak” 

başlıklı konuşması bana kılavuz oldu. Onun, 

”neredeyse bir tür bayramdır”, ”ender bir olay-

dır” dediği ”bir fikri olmak” meseli, sinema ve 

mimarlık üzerine düşünmeyi, bir şeyler söyle-

yebilmeyi, doxa’ların yazgısına teslim etmek-

ten alıkoyar. Sinemada fikirler sinematografik 
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Aktör Mekânlar

Işıl Baysan Serim

sürece adanmıştır; her süreç, bize bir şey söy-

ler; bir şey gösterir; hikayesini mekân-zaman 

bloklarını, ‘hareket-süre bloklarını’, ‘çizgi-renk 

bloklarını’, ‘işlev-bloklarını’ kurarak anlatır: Bir 

olay, gündelik hayat parçası, manzara, bölge, 

sınırlar, eşikler, herhangi-yer’ler..bedenin, ha-

yatın, arzuların, tutkuların, dürtülerin, deney 

ve deneyimlerin ritimlerini ifade eden akış-

diyagramları. Görünen her çerçevede bir tür 

dönüşüm yaşanır; yüzergezer zamanlardan, 

tanımlı zamanlardan, geçmiş zamanlardan, 

çeşitli mekân parçacıklarından, çeşitli mekân 

örüntüleri, mekân-zaman katmanları, hareket-

blokları kurulur; mimarlık ses ile, süre ile, ışık, 

renk ve doku ile, çerçeve ve montaj ile yeni-

den-yeniden inşa edilir; sinematografinin hiç 

de yabana atılmayacak kadar politik bir aktö-

rü haline gelir.

Dosyanın ana temasını düşünürken geldiğim 

yer burası oldu. Mimarlığın bir ‘madde-biçim’ 

olarak aktörleştiği fikri aktarabilmeye niyet-

lendiğim yer... Mimarlığın bir ‘düşünce-imgesi’ 

olarak diyagramlaştığı ekran (in-space/off-

space). Bu ekran, ‘mimarlık üzerine yazmak’, 

ona dair bir malumat aktarmak meselesinin de 

doğum yeridir. En nihayetinde filmde kadraja 

giren mimari yapıtlar, meslekten olanlar için bir 

”tanıklıklar silsilesi” değil midir? Hatta güncel 

olanın arşividir. Öte taraftan sinema, mimarlığın 

yarattığı ortak bellekten düşsel olanı çıkartıp, 

ete kemiğe bürünmesi için de imkanlar yaratır. 

Filmin göçebe imgeleri içinde konuşlanan mi-

marlık bize ne söyler? Olmayan ama yaşanmış 

bir deneyi ve deneyimin kesiştiği fikri. Yazmak 

ile görmek arasındaki bağ böylece kurulur; film 

mimarlık için bir kritisizm aracı olur. Andrew 

Benjamin, ”Mimarlık ve Sanatı Yazmak” (Wri-

ting Art and Architecture, 2010) adlı kitabının 

‘Yazmak, Kritisizm’ bölümünde, bütün yazı-

çizi edimlerinin aslında birer deney olduğunu 

söyler; mimarlığı yazmak, bir fikrin nesnesine/

öznesine dair bilgi ve kavramları ödünç alarak 

gerçekleştirilen deneysel bir pratiktir. ‘Aktör 

Mekânlar’ dosyasının güzergahı böyle oluş-

tu. Dosya içeriğini oluşturan yazarların her 

biri, seçtikleri film(ler) dolayımı ile mimarlığa/

mekâna dair fikirlerini sinematografinin filtre-

sinden geçirerek ortaya koydular. 

Betonart editoryal ekibine, bana ve tüm yazar 

arkadaşlarımıza, bu süreci armağan ettikleri 

için çok teşekkür ediyorum. 

 

NTO*

Pirsig, niteliği öznenin nesneye bakışı olarak 

tarif etmişti. Periyodik olarak hazırlanan bu 

nesneyi elimize her alışımızda, içerik ne olursa 

olsun titizlikle hazırlandığını hissetmek; okur-

ken keyif almak, dergiyi geri dönüşüm kutusu-

na atmak yerine saklamak,  bir sonraki sayıyı 

merak etmek, okurun, yazanın, konuk editörü-

nün, yayın ekibinin ve destekçisinin ortak duy-

gusu ise, epey önemli bir iş yapılıyor demektir. 

Hele pek çok sektörel yayının “okunacak” de-

ğil “bakılacak” dergi yaptığı; pek çok mimarın 

da okumak ve düşünmek yerine “bakmayı” 

tercih ettiği bir coğrafyada, bu çaba sayı dö-

nümlerine bırakılmayacak kadar önemli... Zira 

derginin ismi “Betonart” ve mimarından mü-

hendisine, yatırımcısından yapımcısına karga-

dan başka kuş tanımayan, betondan başka bir 

malzeme kullanmayı düşünemeyen bir top-

lumda yayınlanıyor. Düşünemeyen ama aynı 

zamanda bilmeyen ve yapamayan... Betonun 

100 yıllık tarihinde betonu düşünerek kullan-

mış örneklerin bir elin parmağı kadar olduğu 

düşünülürse, bu argümanı çürütmek için çok 

yol katetmeye ihtiyaç var...

Betonart izleğinden taviz vermeden, inatla, 

yeni açılımlar sunmaya iyi ki devam ediyor. 

Kendi adıma okumaya ve saklamaya değer 

bulduğum ender yayınlardan... Umarım yolcu-

luğu nice 50’leri bulur.  

#direnbetonart 

 

* Nesli Tükenmekte Olan 
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Boğaçhan Dündaralp

43
Geçicilik

Merve Bedir,

Selva Gürdoğan

Betonart’ın “geçicilik” temalı ve “teğel” kapak-

lı 43. Sayısı için zorunlu göç,mekân ve şehir 

konusunda çalışan araştırmacı ve tasarımcıla-

rı dergiye katkıda bulunmaya davet ettik. De-

ğerlendirme metinleri yanında, dünyanın çe-

şitli yerlerinde savaş sırasında ve sonrasında 

üretilmiş projelerin yayınlanmasına aracı ol-

duk. Yer verdiğimiz mimarlık işleri arasında Jo 

Noero’nun Port Elizabeth’de tasarladığı hafıza 

müzesi ve sosyal konut projesi, Arnavutluk’ta 

Enver Hoca’nın yaptırdığı betonarme sığınak-

lar, Kabil’de yenilenme çalışması tamamlan-

mış Babür Bahçeleri vardı.

Derdimiz, her yüz kişiden birinin zorunlu göç-

men haline geldiği günümüz dünyasında bu 

fenomeni şehir ve kentsel mekân üzerinden 

okumak, tasarımcının bu alanda yapabilecek-

lerini ve sorumluluklarını yapılmış işler üzerin-

den tartışmak, kapatılma mimarisi içerisinde 

insanların nasıl dayanışma ve temsil pratikleri 

kurduğunu ve bunun mekâna nasıl yansıdığını 

görmek/göstermek ve konuyla ilgili daha üst 

ölçekte, ulusal sınırların krizi bağlamında so-

rular sormaktı.  

Betonart’ın genel yayın yönetmeni Neslihan 

Şık’la şafak vakti ve geceyarısı yazışmaları-

mız, kendisinin ele aldığımız konuyla ilintili 

diğer mülakatları, projelerin görsellerinin ba-

sılabilmesi için yayın hakları peşinde koştur-

malarımız, doğru çeviri için kelime seçimi ko-

nusunda yaptığımız tartışmalar, sarfettiğimiz 

yoğun emeğin hafızamızda kalan izleri. Grafik 

tasarımla ilgili görüşlerimizi iletemedik, belki 

zaman yoktu, belki böyle bir olasılık... Bir de 

keşke bir tanıtım toplantısı yapabilseydik, içi-

mizde ukte kaldı. 

Türkiye’de uzun soluklu yayın olmak zor. Em-

lak ve inşaat piyasası bu kadar baskınken, iş 

makinesi sesleri ovalara yayılırken,  mimarlığı 

sanat olarak görmek zor. Betonarme hızla, 

bir örnek, heyecansız, bol makyajla üretilmeyi 

seçmişken; onun peşine düşüp, ona tutkuyla 

bağlanıp, onu didik didik etmek zaten eski ka-

falı bir iş. Bir derginin mimarlık eğitimine yaz 

okulları ile katkıda bulunması da pek alışılmış 

bir durum değil. Kısaca Betonart’ın Türkiye 

mimarlığına katkısı çok değerli. Bu çalışmanın 

parçası olabildiğimiz için mutluyuz. 
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Geri dönüp tekrar sürece bakmak, yeni ve ye-

niden birçok şey düşündürüyor... Neydi, nasıl 

oldu, başka neler olabilirdi... Betonart’ın benim 

önüme koyduğu iş, beni hem çok heyecanlan-

dırdı hem de zorlu bir düşünme sürecine soktu. 

Ne zamandır akıl yorduğum haliyle “peyzaj”ı 

yeniden düşünme fırsatını koydu önüme. Son 

zamanların alışılagelmiş iki algısı olan, ya sade-

ce ve çokça bitki çiçekle biçimlenmiş ve bü-

tünleşmiş görüntüler ya da fazlasıyla temiz de-

taylarla tasarlanan yeni bahçeler... Bu algıların 

dışından, konunun çevresinden dolaşarak, farklı 

katmanlarıyla bakabilecek kişilerle tartışma fır-

satıydı bu bir taraftan... İçerdikleri hikâyelerle 

farklı bakışlarının biraraya gelişini birleştirme 

fırsatı. Peyzajın kapsayıcılığını hem anlama hem 

anlatmaya çalışma durumu oldu bu süreç.

Başlangıçta heyecanlandığım kadar, süreçte de 

çok heyecan duydum. Bazen kafalarımız çok 

karıştı. Tartışma sürecinde, sayının yazarlarıy-

la, konuya dışarıdan bakarak peyzajı anlamaya 

çalışma halimizi tekrar tekrar sorguladık. Pek 
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Peyzaj: Kapsayıcı

Burcu Serdar Köknar
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Ölçülebilen

Kerem Piker
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Şimdi +

KOTUstudio -
Yelta Köm, 

Erdem Tüzün

çoğu ilk defa bu konuyu düşünmek için önüne 

koyan ya da konunun çoktandır içerisinde olan 

ancak bu haliyle ilk defa bakmaya çalışan ya-

zarlar ve uzun süredir konu üzerine bu şekilde 

düşünen benim için, aklımızdakileri önümüze 

koyup yeniden düzenleme süreci oldu bir çeşit.

Sonra metinler hazırlanırken daha çok heye-

canlandım...Metinleri bekleme süreci zordu. 

Metinler gelip üst üste kondukça, o katmanlı 

durum da ortaya çıkmaya başladı. Baştan sona 

kendi başına öğretici hikâyelerle doldu bu de-

neyimimiz.

Bu şekilde, “beton ve peyzaj”ın yanyana dur-

duğu bir ortam oluşturup konuk editör olarak 

kendi bakışımla konuyu tartışma ve yayınlama 

şansı buldum. Betonart, birçok konuk editörle 

yaptığı sayılarda, mimarlık ve tasarım ortamı 

için zihin açıcı, farklı konuları ele alıyor. Bir sek-

tör dergisi olarak bunu başarabilmesini çok et-

kileyici buluyorum; her yeni sayısında, yazıları 

okudukça bunu düşünüyorum.

Ölçülebilen’e dair

Bizim alışkın olduğumuz konuşma biçimi, 

şikâyet ve tenkit üzerine. Haklı tarafları var 

bu konuşmaların, tenkit edilecek husus say-

makla bitmez ve başladınız mı bir kere, ten-

kitlerin sonu gelmez.  Ancak bir başka yol 

daha var, kabullenmek değil bu elbette, bütün 

şikâyetler ve itirazlar bir kenarda saklanmak 

koşuluyla üretmek. Betonart, benim görüşü-

me göre, bu “başka” yolun içerisinde, ortaya 

koyduğu editöryel zenginlikle kendini sürekli 

yenileyen, gündelik tasalara yüzünü çevirme-

den kendisine yeni meraklar üreten bir kesime 

ilaç gibi gelen bir yayın. Kolay bir iş olmasa 

gerek, her yeni sayıda yeni kişilerle, yeni ko-

nularla, bir tür bilinmezin içerisinde belirli bir 

niteliği sürdürmek; üstelik de her defasında 

çıtayı biraz daha yukarıya koyabilmek, her 

türlü konformizmin köşebaşında beklediği bir 

ortamda, hiç kolay değil. 

Editörlüğünü üstlenmek üzere davet edil-

diğim veyahut kendimi davet ettirdiğim 

“ölçülebilen” konulu 45. sayı, Bahçeşehir 

Üniversitesi’nde Boğaçhan Dündaralp ve Ha-

kan Demirel ile birlikte davetli olduğumuz bir 

söyleşi esnasında ortaya çıktı. 42. sayının edi-

törlüğünü üstlenen Boğaçhan Dündaralp’in 

de salonda olmasından cesaretle, sunuşum sı-

rasında Boğaçhan’ın editörlüğünü üstlendiği 

sayının teması olan “ölçülemeyen”e referans-

la, bugün en çok ihtiyacımız olan şeylerden 

bir tanesinin, “ölçülebilen” üzerine yeniden 

düşünmek ve ölçülebilen’in bilgisini yeniden 

üretmek olduğunu ifade ettim. Işıl (Uçman 

Altınışık) mesajı Banu Binat ve Neslihan Şık’a 

iletmiş, üzerinden çok da zaman geçmeden, 

yayın kurulu ile kpm’nin Perşembe Paza-

rı’ndaki ofisinde buluştuk. Gerisi, benden öte, 

davetime koşulsuz bir destek veren yazarların 

ürettiği 45. sayının içerisinde.

Umarım derginin on sekiz konuk editöre ula-

şan macerası içerisinde 45. sayı salt benim için 

değil, konuyu merak eden güruh için de özel 

bir sayı olmayı becerebilmiştir. Nice yıllara! 

Ne zaman mimarlık ve yayın meselesi açıl-

sa, aklımıza Beatriz Colomina’nın mimari bir 

avangart başlatmak için işe bir mimarlık dergi-

si yayınlayarak başlamak gerektiğini söyleme-

si gelir. Mimarlık adına birçok yayın var, ama 

fikirlerin kaydedilmesi adına çalışanlar, bugün 

bir elin parmaklarını zor geçiyor. Gerçekten de 

mimarlık yayıncılığı yeni olasılıklara kapı açan, 

fikirleri tartıştıran, farklılaştıran mecralar olduk-

ları zaman değerlerini bulabiliyor. Yıllar sonra 

Betonart’taki konuk editörlüğümüz sırasında 

Colomina’ya bu sözünün hâlâ geçerli olup ol-

madığını sormuştuk. Görüşünün hâlâ geçerli 

olduğunu, değişenin sadece araçlar olduğunu 

söylemişti. Mimarların “dikkat eksikliği/bozuk-

luğu” olan okurla iletişim kurmak için yeni tak-

tikler geliştirmesi gerektiğini söylüyordu. 

Bugünün hızlanan dünyasında, üç ayda bir çı-

karak yeterince demlenen Betonart, özellikle 

son on sekiz sayıdır, editör sandalyesini fark-

lı kişilerle paylaşarak yeni deneyimler ortaya 

çıkartıyor. Bir mimarlık dergisinin editörünü 

her sayıda değiştirmesi, kimi zaman formatı-

nı, içeriğini, kapağını bile bir başkasının eline 

bırakması, bugün için bile oldukça cesur bir 

karar. Betonart’ın yarattığı bu alan, editörlü-

ğünü yaptığımız “şimdi+” sayısında, mimarlı-

ğın güncel meselelerine dair problemleri farklı 

yaklaşımlara sahip mimarlık aktörlerine sorular 

sorarak tartışabildiğimiz bir fırsata dönüştü. 

Mimarlık düşüncesinin güncel politika tarafın-

dan işgal edildiği günümüzde, disiplinin için-

den gelebilecek yeni cevaplara yoğunlaşarak, 

şimdinin potansiyellerini tartışmayı hedefle-

dik. Yaratmaya çalıştığımız eleştirel düzlemin 

yankısı kuyuda çok fazla yukarılara çıkama-

sa da, tarihe bu günlerin “şimdi”si olarak not 

düştüğüne inanıyoruz. Bugün artık mimarlık 

eleştirisi için bile merkezde olmak gerekirken, 

cümlelerimizi ancak muktedir olan bir yerden 

kurdukça konuşabilirken, Betonart sığınılacak 

iyi bir liman. Sadece bir yayın değil, kendi top-

luluğuyla var olan ve onu hissettiren bir aralık.

Betonart için Adolf Loos üzerine hazırladığım 

özel sayı, benim ilk editörlük deneyimim oldu. 

Bana bu güzel olanak ve sorumluluk verilin-

ceye kadar, Loos üzerine düşüncelerimi kişi-

sel ve bir bakıma egoistçe sayılabilecek bir 

şekilde yaşamıştım. Araştırmalarımı akademik 

ortamda bir tez, birçok makale ve bir konfe-

rans ile sunmuş olmama rağmen, Adolf Loos 

konusu, benim için özel bir referans, günümü-

zün başka düşünür ve yazarlarıyla paylaşma-

yı pek istemediğim, bana ait “özel” bir alandı. 

Kendi paradokslarımdan dolayı, ilk kararım, 

sayının konuk editörlüğünü değerli felsefe-

ci ve mimarlık eleştirmeni Yehuda Safran ile 

paylaşmak oldu. Safran, 80’lerden beri sergi-

ler düzenleyen ve makaleler yazan bir Loos 

uzmanı olarak tanımlayabileceğim biri. Ama 

onun için de Loos, bir mimardan ötefelsefi bir 

fïgürdü: 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın baş-

larında Viyana›da ortaya çıkan, çok tekil ve 

özel bir ortamın öncüsü, Karl Kraus, Arnold 

Schönberg ve Ludwig Wittgenstein gibi ki-

şiliklerle gelişen, bazılarının “neşeli kıyamet” 

olarak adlandırdığı ve tarihte eşi olmayan, 

askıya alınmış bir zamanın öncü karakterlerin-

dendi. Yehuda ve benim için Loos’u anlatmak, 

bugünün mimari ve kültürel ortamına Loos’un 

özgünlüğünü getirmek, bugünü tekrar askıya 

almak ve sorgulamak demekti. Aslına bakar-

sak, Loos hakkında düşünen, yazan, Loos’un 

projeleri ve özellikle yazıları ve kişiliği ile –kısa 

bile olsa– derin bir ilişkiye giren herkes için 

Loos böyle zor ve zorlayıcı bir figür. Ve sanı-

rım sayıya katkıda bulunan her yazar, bu zor-

luktan zevk aldığı için, Loos’un paradoksları 

ve tekilliği ile bir şekilde ilişkiye girmek istediği 

için yazdı. Umarım Betonart’ın Loos için hazır-

ladığı özel sayı, Loos’un kendisinden aldığı bu 

tekilliğini okurlarıyla paylaşabilir ve bugünün 

kültürel ve politik ortamı içinde bazı delikler 

açmaya devam eder.

Gördüğüm kadarıyla, yukarıda da bahsetti-

ğim “tekillik”, Betonart’ın genel felsefesi sa-

yılabilir: Editörlük açısından, konu ne olursa 

olsun -güncel konular ve/veya tarihi bakışlar- 

derginin amacı “ses”i tekil bakışlara vermek, 

temadan çok özel bir bakışı da öne çıkartmak 

ve bence bu, mimari editörlükte nadir ve an-

lamlı bir yaklaşım.

47
Adolf Loos

Can Onaner,

Yehuda Safran
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Tektonik

Hakan Tüzün Şengün

ara-lık-lar ve tektonik üzerine 

Tektonik sayısına dair bana yol açan, yapı taş-

larını hem seçerken hem kurarken yol gös-

teren Sevim Burak oldu. Mimarlık ve tasarım 

alanlarında tektoniğin özünü kurma işinin 

poetik ve akıl dışı hallerinin rasyonel gerekçe-

ler ile bir araya gelişini kavramaya doğru adım 

atmak için bulunmaz kaftandı Sevim Burak 

işçiliği. Onun kılı/kırk/yaran titiz eklemciliğine 

yakışır ara-lık-lar üretmek, işin en zor kısmıy-

dı belki.Yarıklarda ortaya çıkan anlamın, boş-

luktaki yankının sesini dinlemek gerekiyordu. 

John Cage gülümsüyordu her demde. 

Kurgunun parçalarına dair bir kategorileştir-

me ihtimali veya bir yöntem arayışı bile bir tür 

ihanet duygusu yaratıyordu. Yolu, perdelere 

iğnelenmiş bir yazının olanaklar evreninde ge-



82 | suretler suretler | 83

zinen Sevim Burak şaşkınlığı ile çizmek gereki-

yordu. İyi bir tasarım için ne de çok gereklidir 

o şaşkınlık. Boşluğun yankısını dinlemek, ses-

sizliğin hacmini hissetmek. Atmosferin, planı 

tarumar edişini görmek. Bütünlüğün, parçalı 

varlığındaki ekleri dikmek. Üst/üste. Tasarımın 

temel taşlarının arasına dalmak gerekiyordu. 

Orada zamanın içinde asılı kalmak. Yeni olanı 

gördüğün anın yalnızlığını dondurmak. Don-

muş an›ın ışığına bakmak. 

Sevim Burak›ın kıra/döke kurguladığı metin-

de bütün kapıları açık, rüzgârlı bir konağın iç 

sesini duymak gerekiyordu sanki. Kurmaya, 

hissettirmeye çalıştığım, Sevim Burak izleği-

nin tüm katmanlarda ve hallerde hakkını vere-

bilmek, adı sanı konulmamış bir dürüstlüğün 

deliliğine kendimi kaptırabilmekti gereken.

Çokluğa dair yüz \ ters bir temrin. 

Betonart dergisi yayın ekibi son yıllarda, der-

giyi konuk editörlere ve onların ilgi alanlarına 

açarak mimarlık bilgi alanıyla ilişkilendirilebi-

lecek konuları çeşitlendirmekle kalmıyor, bu 

sayede yazar ağına sürekli olarak yeni isimleri 

de ekliyor. Bununla birlikte, derginin her bir 

sayısının bir temaya ayrılmış olması onu hem 

başlı başına önemli bir kaynak haline getiriyor 

hem de bir temanın farklı bilim alanlarından 

ya da perspektiflerden nasıl ele alınabileceği-

ne dair örnek oluşturuyor. Güncel ve genç bir 

dergi olarakBetonart, mimarlık eğitimi ve or-

tamı için son derece dinamik bir iş yapıyor. Bu, 

bir okur olarak dışarıdan edindiğimiz izlenim. 

Ancak konuk editörlük deneyimi ile birlikte, 

madalyonun bir de öteki yüzünün olduğu he-

men fark ediliyor. Üretilen her işte olabilece-

ği gibi, Betonart dergisinin de içine düştüğü 

bir takım çelişkiler var. Derginin son yıllarda-

ki performansına bakıldığında, özellikle bazı 

kavramlar üzerinden mimarlık teorisinin üre-

timine katkı sağlamayı amaçladığı görülüyor. 

Ancak kavramsal tartışmalara yer açmaya ça-

lışan bir dergi olarak Betonart’ın,“fotoğrafsız 

yazı” ile“görselli yazı” arasında kaldığı, sektö-

rel gereklilikler ile kendi hedefi arasında çeliş-

tiği okunabiliyor. Neden, ne yazık ki ekonomik; 

bir dergi çıkarmanın kolay bir iş olmadığı orta-

da. Bu nedenle, mimari yayınların hem kaliteli 

hem de kitlesel olması, bir noktadan sonra tü-

keticinin de sorumluluğu olmaya başlıyor. 

Nihayetinde, konuk editörler olarak, önerdiği-

miz “Dünyevileştirmeler ve Kutsallık” teması-

nın davet ettiğimiz yazarların çoğu tarafından 

karşılanması ve tartışılması, ortaya iyi metin-

lerin çıkması, sayı kapsamında yaptığımız gö-

rüşmeler ve ortaya çıkan konuşma dizisi, sü-

reci iyi kötü organize edebilmiş olmamız, bizi 

mesleki anlamda epeyce mutlu etti. Betonart 

yayın ekibine bu fırsat için teşekkür ederiz. 
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Dünyevileştirmeler ve 

Kutsallık

Ezgi Tuncer, 

Tayfun Gürkaş


