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“mimar.ist” dergisi Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent ﬁubesi üyelerine
ücretsiz olarak gönderilir. Yaz›larda ileri sürülen görüﬂlerin sorumlulu¤u
yazarlar›na aittir. Dergi ad› belirtilmek koﬂuluyla al›nt› yap›labilir.

B

ahar saymz hazrlarken İstanbul yeni bir yerel seçimin arifesinde.
Kentimizdeki mimarlk ve planlama çalşmalar, hazrlanan dönüşüm projeleri,
gelecek projeksiyonlar vb. düşünüldüğünde kritik bir arife noktasnda
olduğumuzu söylemek zor değil. Büyük bütçeler ayrlarak gerçekleştirilen ancak
kentli ile ilişki kuramayan, bu nedenle de mimarlkta kamu fikrinin ve belleğin
giderek yitirilmesine neden olan bir sürecin içerisindeyiz. Sorunu geçici bir
kentsel yönetim sorunu olarak tanmlamak da kolay değil. İstanbul gibi
uygarlklarn kesişme noktasndaki çok-kültürlü bir dünya kenti için sorunu, bir
kimlik değişimi, bir dünya mirasnn yitirilişi olarak tanmlamak da mümkün.

K

ent yönetimindeki temel yaklaşm, kent ile kentli arasnda kurulacak “köprü”
olmal. Mimarlk ise bu köprünün kurulmasnda en etkin araçlardan biri şüphesiz.
Kamu ile mimarlk/planlama arasnda kurulacak ilişki, mesleğin yeni yaplaşma,
koruma, planlama vb. gibi birçok alannda toplumcu, çağdaş bir yaklaşm
sergileyebilir. Böylesi bir sonuç, sadece mimarlğn başars olmayacaktr
kuşkusuz; meslek alanyla yönetim anlayşnn, siyasi iradenin buluşmas
sonucunda gerçekleşecektir. Yerel seçimler arifesinde planlanan hizmetleri, proje
ve uygulamalar sralamann öncesinde kentin yönetimine talip olanlarn, kamu
ile mimarlk arasndaki bu köprüyü öncelikle düşünsel olarak nasl kuracaklar
önem taşyor.

G

erçekleştirdiğimiz son Danşma Kurulu toplantsnda da çevre bağlamnda kent,
2010 süreci karşsnda kent, kamu ve kent gibi birçok tartşma başlğn benzer
düşüncelerle dile getirdik. Bunlar okuyucumuzla da paylaşabilmek amacyla,
değerli kurul üyelerimizin görüşleri doğrultusunda, dergiyi hazrlarken kentin
sorunlarn irdeleyen, çevre duyarllğn gündemde tutan içeriğimizi
zenginleştirmeye çalştk.

D

osya konumuz, Ocak aynda yitirdiğimiz değerli hocamz Prof. Dr. Günhan
Danşman’n önerisiyle gelen bir başlkt. “Mimari Tasarm ve Teknoloji”
konusunun; teknoloji alanndaki gelişmelerin üretim-tüketim biçimlerini
dönüştürerek kente nasl yansdğnn, yaşam biçimlerini ne şekilde
değiştirdiğinin, ekonomi, toplum, kültür, ekoloji, siyaset vb. gibi birçok açdan ele
alnabileceğini düşündük. Dosyamz, sevgili hocamzn önerilerini geliştirebilmek
için frsat olarak gördük ve değerli bir akademisyen arkadaşmz özveriyle ksa
zamanda dosyay geliştirmeyi üstlendi; başlk çerçevesinde mimarlkla
teknolojinin süreç içindeki ilişkisini yerli ve yabanc değerli yazarlardan
dosyamza taşd.

D

osya dşndaki bölümlerde de ilgiyle okuyacağnz umduğumuz yazlarmz var:
Kütüphane sayfalarnda, mimarlk için önemli bir belge niteliği taşyan bir yayn,
edebiyat ile mimarlğ buluşturan bir derlemeyi, çevresel farkndalğ tartşan bir
kitab ve UIA 2005 Dünya Mimarlk Kongresi yayn dizisinin üçüncü kitab olan
derlemeyi bulacaksnz. Görüş başlğnda, değerli araştrmac Besim Çeçener’in,
Yeniköy kitab üzerine değerlendirmesini, modernlik ve etik bağlamnda ilginç bir
eleştiriyi ve İstanbul’un tarihî bir kentsel mekân üzerine irdelemeleri
okuyabilirsiniz. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti sürecine dair bu kez, 2010
Danşma Kurulu üyesi de olan İstanbul Büyükkent Şubesi başkanyla yaplan
kapsaml söyleşiyi sunuyoruz. İnceleme başlğ altnda ise, koruma, çevre, yerel
değerler, doğa ve miras konularn açan ve örneklerle destekleyen çalşmalar var.
Eğitim sayfalarnda değerli bir akademisyen yazarmzn mimarlk eğitimi
uluslararas buluşmasndan izlenimlerini, deneyimleriyle bütünleştiren
değerlendirmesini sunuyoruz. Kent Arkeolojisi’nde, Sultanahmet arkeolojik park
kaz alanna ait bilimsel bir incelemeyi ve Anadolu’da kentsel yaşamn izlerine ait
bir araştrmay okuyabilirsiniz. Farkl İnsanlk Durumlar ile dergimizi
tamamlyoruz. Bu bölümde, UIA Torino Kongresi’nde ilgili çalşma grubunun
yuvarlak masa toplantsndaki açlş sunuşu ve her zaman olduğu gibi konuyla
ilgili deneyimlerini paylaşan yazarmzn eleştirilerini okuyabilirsiniz.

32. saymzn dosyasnda, “Mimarlk ve Çevre” başlğn yeniden tartşmay
düşündük. Katklarnz ve önerilerinizi bekliyoruz. Derginin okuyucularmza
katklar sağlayacağn umuyor, kentimiz için çağdaş ve bilimsel yaklaşmlarn
yaşama geçirildiği bir yeni yönetim dönemi diliyorum.

Sayglarmla,

Deniz İnceday
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Teknoloji ve Performans
Derleyen: Ahmet Tercan

eknolojik geliﬂmenin tan›mlad›¤› geliﬂme
kavram›n›n, mimari tasar›m alan›ndaki en
somut sonuçlar›n› “yap› sistemleri” alan›nda
gerçekleﬂtirdi¤i söylenebilir. Yeni malzemelerin
teknolojinin sa¤lad›¤› olanaklarla daha etkin yap› bileﬂenlerine dönüﬂmesi ister istemez tüm ilgili taraflar için yeni de¤erlendirme ölçütleri;
mimarlar, kullan›c›lar, inﬂaatç›lar, yat›r›mc›lar ve
yasa koyucular için yeni standartlar oluﬂturmuﬂtur. Tamamen pragmatik odakl› yaklaﬂ›mlarla
geliﬂtirilen bu “yenilikler” bir süre sonra gereklilik halini alm›ﬂ ve tasar›m sürecine daha “teklifsizce” kat›l›r hale gelmiﬂtir. Ancak her zaman

bu do¤al süreç kendi seyri içinde gerçekleﬂmez;
kimi durumlarda mimarlar süreci h›zland›rabilirler. Bu bölümde yer alan farkl› özelliklere sahip dört yap›da, cephe kuruluﬂu tasar›m›nda
teknolojik olanaklar›n, mimarlar›n bilinçli seçimi ile içselleﬂtirilmiﬂ birer tasar›m verisi olarak
evrilmesi örneklenmektedir. Her bina, kulland›¤› teknolojinin olanaklar›yla belirlenen özgün
çözümlere sahiptir, fakat öncelikle mimar›n tan›mlad›¤› bir tasar›m - teknoloji iliﬂkisi içinde
bu çözümleri tasar›m odakl› bir yaklaﬂ›mla geliﬂtirmiﬂtir.

Necker Hastanesi

k›r›c› yüzeyden geçip dokulu camdan
süzülürken ayr› bir özellik kazan›yor. Ortadaki
büyük aç›k alan, hastalar›n yataklar›ndan
görünen manzaray› çerçeveliyor. ‹ki cephe
cidar›n›n aras›ndaki, elektrikle çal›ﬂan bir stor
perde sistemi binan›n belirsizlik ve mahremiyet
alg›s›n› güçlendiriyor.

T

Mimar: Philippe Gazeau
Yer: Paris, Fransa
Bu projede yer alan iki bina, Paris’te bir hastanenin
yeniden yap›lanmas›n›n bir parças›d›r. Yatakl› hasta
bölümünün d›ﬂ cephesi çift cidardan oluﬂuyor. Hafif
panelli geleneksel perde duvar, özel taﬂ›y›c› bir sistemle
beton yap›ya sabitleniyor. 90 cm.lik ›zgaralar, odalar›n
organizasyonuna esneklik sa¤l›yor. Ayr›ca, pastel tonlarla
doku verilmiﬂ cam, do¤al ›ﬂ›¤› yumuﬂatarak odalarda
görüﬂ rahatl›¤› sa¤l›yor. Üst ve alt k›s›mda, ›ﬂ›k güneﬂ

Ahmet Tercan, Yrd. Doç. Dr., MSGSÜ Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Böl.
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Plaza Bizkaia
Mimar: Federico Soriano
Yer: Bilbao, ‹spanya (2006)
Bilbao kent merkezinde yer alan binan›n formu do¤rudan
do¤ruya çevre verilerinden kaynaklan›yor: zemin
biçimlenmesi ve mevcut yeralt› otopark›. Bina
yüzeyinden, farkl› katlarda öne do¤ru ç›kan geniﬂ
cumbalar sayesinde ofis alanlar›n›n aç›k mekân etkisi
güçlendiriliyor ve sürdürülüyor. D›ﬂa vurumcu ifadeli bir
e¤ik ﬂaft, ofis mekân›n› yeralt› otopark›na ba¤l›yor.
Bat› cephesi, yaz ve k›ﬂ mevsimlerinde çok etkili güneﬂ
›ﬂ›¤›na aç›k. Öne do¤ru ç›kan kat hizalar›, alttaki katlar›
güneﬂten koruyor.
Bat› cephesinde kaybedilen yüzeyler kuzey cephesindeki
çeﬂitlemelerle adeta geri kazan›lm›ﬂ. Birbirinin üstüne

gelecek biçimde uygulanm›ﬂ farkl› yüzey kuruluﬂlar›
cepheye asal karakterini kazand›r›yor.
Örne¤in cam güneﬂ k›r›c›lar gibi düzenli ritme sahip
elemanlarla, hareketli paneller gibi de¤iﬂken ritim
özelliklerine sahip bileﬂenlerin ayn› cephe
kompozisyonunda yer almas› bina d›ﬂ kabu¤unun,
dinamik bir karakterle, k›ﬂ aylar›nda ﬂeffaf, yaz aylar›nda
ise daha az geçirgen olacak ﬂekilde kurgulanabilmesini
sa¤l›yor. Böylece bina, iklim ve hava durumuna koﬂut
olarak de¤iﬂebilen alg›lanma özelliklerine sahip oluyor;
bulutlu günlerde grili¤in içinde bir parça kaybolan,
güneﬂli günlerde ise güçlü bir ›ﬂ›lt›yla p›r›ldayan...

DOSYA

Mimar: Herzog & de Meuron
Yer: Cottbus, Almanya (2004)
Cottbus’taki Brandenburg Teknoloji Üniversitesi’nin
(BTU) cam kütüphane binas› kampusun ana giriﬂinin tam
karﬂ›s›nda. Tasar›m, görünüﬂ olarak organik ve kendine
göndergeli olsa da, kentsel ba¤lam içinde yeni ve ay›rt
edici bir topografik nitelik yaratma niyetinden
kaynaklan›yor. Bu yaklaﬂ›m binan›n içini de betimliyor.
Binan›n biçimi, farkl› boyutlar›n alg›lanmas›na ve farkl›
yönlenmiﬂ okuma odalar›na izin veriyor, ama bunu, tekil
iç mekâna ba¤lant›l› biçimde kütüphanenin daha geniﬂ
bütününde bir mekânsal devaml›l›k içinde yap›yor.

M‹MAR‹ TASARIM ve TEKNOLOJ‹

BTU Kütüphanesi

Binan›n cam kabu¤unun her iki yüzüne de beyaz bir bask›
yap›lm›ﬂ. Üst üste bas›larak okunabilirli¤ini kaybetmiﬂ
harfler ve kelimelerle yaz›l› iﬂaretler dünyas› an›msat›l›yor.
Bu bas›l› desen, yans›may› k›r›yor, cam›n sertli¤ini
gideriyor ve binan›n gövdesini daha homojen hale
getiriyor.
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Kongre Merkezi
Mimar: OMA - Rem Koolhaas
Yer: Cordoba, ‹spanya
(2002’de yar›ﬂmas› yap›ld›, inﬂaat sürüyor)
Miraflores Yar›madas›’nda yap›m› süren Cordoba Kongre
Merkezi, havada as›l› durarak eski kasabaya bakan
350 m. uzunlu¤unda bir kiriﬂ görünümünde.
Merkez, içinde, 1200 koltuklu büyük bir oditoryum, bir
otel ve çeﬂitli al›ﬂveriﬂ mekânlar› bar›nd›r›yor.
Bina boyunca kesintisiz uzanan aç›k hava gezinti mekân›,
park, nehir ve gerideki tarihî merkezi tan›mlayan do¤rusal
bir düzlem içinde yerleﬂkenin merkezini kuruyor.
Cepheler için, standart U-profil cam, yeﬂil balonlu bir
materyale dönüﬂtürülerek güneyden gelen keskin güneﬂ
›ﬂ›¤›n›n kontrol edilmesini ve içerideki ›ﬂ›¤›n daha
homojen olmas›n› sa¤l›yor.

Kaynak: amc, Special Issue: Verre/Glass Architecture, 2005.

Technology and Performance
The four buildings with different characteristics illustrate how the technological
opportunities in designing the façade have been evolved as inputs of design
which were internalized by the conscious choices of the architects. Each building
has its original solutions determined by the opportunities of the technology it
uses, however before else they are developed in a design-oriented approach
within the relationship between design and technology defined by its architect.
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