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ÖZET 

Bu çalış ma,  şeffaflı k kavra mı nı  ve bu kavra ml a mi marlı ğı n i çi nde bul unduğu ilişki yi 

gözl er  önüne ser mekt edir.  Anaht ar  keli mel er: şeffaflı k,  sayda mlı k,  geçirgenli k, 

ör gütlenmi ş  şeffaflı k,   kat manl aş ma,  i ç i çe geç me,  belirsizli k,  eşza manlılık,  kübi z m, 

hafiflik, dürüstl ük, yalı n ol arak ele alı nmı ştır. 

Şeffaflı k kavra mı nı  sosyal,  kült ürel  ve fi zi ksel  et kenl erle beraber  ele al an bu 

çalış mayl a,  kavra mı n günü müze kadar  yapılan t üm f arlı k t anı ml ar  ele alı narak 

şeffaflı ğı n i nsan yaşantısındaki  yeri,  kullanı m a maç ve araçl arı  gözler  önüne 

seril mi ştir. 

İnsan kaynaklı  bir  uğraş  ol an mi marlı kt a bu kavra mı n yansı mal arı  incel enerek 

şeffaflı ğı n mi marlı kta ne şekillerde ve ne a maçl a kullanıl dı ğı ortaya kon muşt ur.  

Tez çerçevesi nde;  kavramı n değişi ml eri  el e alı nırken t ek doğr u hedefl enmeden,  t üm 

bakış  açıları  ile el e alı nmı ş  ve bunl ar  günün şartları,  i nsan gereksi ni ml eri,  ul aşılan 

teknol oji,  yapı m t ekni kleri,  pisi kol oji k ve sosyal  para metreleri n neden ol duğu 

sebepl erle yargılanmı ştır. 

1. Böl üm “giriş böl ümü” ol up,  bu böl ümde  sorun belirlenerek,  çalış manın sı nırları 

ortaya kon muşt ur.  

2. Böl ümde önce şeffaflığı n farklı  t anı ml arı  el e alınarak kavra m t anıtıl mı ş  sonra bu 

farklı  t anı ml arı n yaşantı mı zdaki  kullanı mı  ortaya konul muşt ur.  Al gı  üzeri nde 

dur ularak al gısal  et menl erden,  şeffaflı ğı n ne şekilde al gılandı ğı  ve bu al gı yı  et kileyen 

fakt örler  irdel enmi ştir.  Tez kapsa mı nda bahsedilen şeffaflı k kavra mı nı n gerek görsel 

gerekse kavra msal ol arak hissedil mesi al gısal yolla gerçekl eşir. 

3.  Böl ümde şeffaflı k kavra mı nı n mi marlı ktaki  kullanı m şekilleri  ve bunl arı n 

nedenl eri  i ncel enmi ş  ve bunl ar  ör nekl erle açı kl anmı ştır.  Seçilen altı  Tür k uygul a macı 

mi marı n şeffaflı k anl ayışları ve bu anlayışı n yapıları ndaki yansı mal arı incelenmi ştir. 

4. Böl ümde tezi n önceki böl üml eri bağla mı nda düşüncel er ortaya kon muştur.   



 xi  

SUMMARY 

Thi s  wor k st udi es  t he concept  of  transparency and exhi bits t he rel ati ons  bet ween t hi s 

concept  and architect ure. The key wor ds  are:  transparency,  per meabilit y, or gani zed 

transparency,  l ayerd transparency,  i nt erpenetrati on,  a mbi val ence,  simult aneit y,  

cubis m, light ness, honesty, bare 

Thi s  wor k,  whi ch st udi es  t he concept  of  transparency t oget her  wit h soci al,  cult ural 

and physi cal  fact ors,  demonstrates  t he r ol e transparency pl ays  i n man’s  l ife and its 

pur poses  f or  use and t ools by consi deri ng all  different  defi niti ons  of  t he concept  up 

to t oday.  

In architect ure,  a di sci pline whi ch i s  ori ent ed t owar ds  Man,  t he reflecti ons  of  t hi s 

concept  and i n t he f or ms of  and t he pur poses  f or  t ransparency i s  used i n architect ure 

are anal ysed.  

Wi t hi n t he fra me wor k of t he  t hesis,  no si ngl e truth was  ai med at  but  t hey are st udi ed 

in all  vi ewpoi nts  and j udged t hrough causes  resulti ng from t oday’s  conditi ons, 

hu man needs,  t echnol ogy devel oped,  buil di ng t echni ques,  phsychol ogi cal and soci al 

para met ers while st udyi ng t he transafor mati on of the concept. 

Chapt er  1 i s  “t he i ntroducti on” and i n t his  chapt er  t he pr obl e m i s  present ed and  t he 

li mits of t he wor k is provided.  

Chapt er  2 anal yses  different  defi niti ons  of  transparency and t he concept  i s  introduced 

first  and t hen t he r ol es  t hese different  defi niti ons  pl ay i n our  li ves  are reveal ed.  And 

also concentrates  on percepti on and fact ors  of percepti on,  how t ransparency i s 

percei ved and t he fact ors  t hat  affect  t his perception.  The fact  t hat  t he concept  of 

transparency menti oned in t he t hesis i s  felt  by bot h vi sual  and concept ual  means  i s 

realized t hrough percept ual means wit hi n the fra me wor k of t he thesis.  

In Chapt er  3,  t he ways  the concept  of  transparency i s  e mpl ayed i n architect ure and 

the reasons  underl yi ng t he m are anal ysed and exampl es  are pr ovi ded t o expl ai n t he m. 

The concepti on of  transparency accordi ng t o fi ve Tur kish practici ng architects 

select ed and t he reflecti ons of t his concepti on i n their buil di ngs are st udi ed. 

In Chapt er  4,   re mar ks  are made wit hi n t he context  of  t he previ ous  chapters  of  t he 

thesis.   
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1. GĠ RĠ ġ 

1. 1. ÇALI ġ MANI N AMACI VE YÖNTE MĠ  

Ġnsan yaĢantısı  yoğun bir devi ni m i çi nde.  Hayatı n akıĢ  hı zı,  yeni  bul uĢl ar,  ekono mi k 

ve sosyal gereksi ni ml er gün geçti kçe değiĢ mekt e ve yeni den Ģekillenmekt e.  

YaĢanan değiĢi m ve bunun yarattı ğı  psi kol oji k,  sosyal  et kiler  düĢünül düğünde i nsan 

kaynaklı  bir  uğraĢ  ol an mi marlı ğı n ve mi marlı ğa ait  ol an kavra ml arı n da geçirdi ği 

değiĢi ml er anl aĢılabil mekt edir. 

Ġncel edi ği mi z kavra m,  yani  “Ģeffaflı k”,  mi marini n yor umunda ve mi marl arı n 

kullandı ğı  öne mli  argümanl ardan biri  ol duğu i çi n yaĢa mı n ve dol ayısı yl a mi marlı ğı n 

uğradı ğı  bu değiĢi ml erden et kilenmi Ģ,  çeĢitlilikler  göst eri p Ģekil  değiĢtirmi Ģ  ve  pek 

çok anla ma ve kullanı ma dönüĢebilir hal e gel miĢtir. 

Bu t ezl e a maçl anan,  değiĢi ml eri n mi marlı k ve buna bağlı  ol arak da Ģeffaflı k 

üzeri ndeki et kisi ni ve Türki ye‟deki Ģeffaflı k anl ayıĢını incel e mektir. 

Bu i ncel e mede,  birçok farklı  görüĢ  ve düĢünce el e alı narak Ģeffaflı ğı n her  yönü 

ortaya kon muĢ,  kavra mı  t anı ml ayan farklı  görüĢl ere yer  veril mi Ģtir.  Kavra mı n 

görselleĢtirilerek güçl endiril mesi  a macı yl a Ģeffaflı ğı  kullanan düĢünür  ve 

tasarı mcıları n referans  olarak göst eril di kl eri  yapı  ör nekl eri  i ncel enmi Ģtir.  Dol ayısı yl a 

farklı  t anı ml arla i ncel enen Ģeffaflı k bu t anı ml arı ör nekl eyen yapılarla daha net  bir 

Ģekil de ortaya kon muĢt ur. 

ġeffaflı k kavra mı nı n,  günü müz Tür k mi marlı ğındaki  yansı mal arı nı n incel enmesi 

a macı yl a;  uygul a mal arı ve  ort aya koydukl arı  mi mari  anl ayıĢları yla Tür ki yedeki 

mi marlı k pl atfor munda söz sahi bi  ol an mi marl ardan gör üĢ me t al ep edil erek uygun 

ol anlarla Ģeffaflı k üzerine söyl eĢiler  yapıl mı Ģ  ve mi marl arı n yapıları, Ģeffaflı k 

anl ayıĢları  ortaya konulmuĢt ur.  Bu gör üĢ mel er  ve analizler  sonucu ol uĢan sonuç ür ün 

ise günü müz Tür ki yesi ndeki mi marl arı n Ģeffaflı k anl ayıĢları ndaki çeĢitlilik ol muĢt ur.  
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2. ġEFFAFLI ĞI N TANI MI VE ALGI LANMASI 

2. 1. ġEFFAFLI ĞI N TANI MI  

ġeffaf      : Sayda m 

Sayda m  : 1. Ġçi nden ıĢı ğın geç mesi ne ve arkası ndaki Ģeyl eri n görül mesi ne engel            

                      ol mayan (cisi m)  

           -geçen, ıĢı k gi bi  

           -çatlakl ardan ıĢı k geç mesi ne izi n veren 

        2. Mecaz anla mı: Açık, içten, açı k yürekli, aklından geçenl er kolay   

                        anlaĢılan, bili nen veya sezilen, yapmacı klı k ve iki yüzl ül ükt en yoksun,   

                        aĢi kar, apaçı k.  

ġeffaf;  yani  sayda m ol ma niteli ği  ya  da durumu,  sözl ük t anı mı yl a,  kol ayca 

saptanabilir  ve t ümüyl e apaçı k ol ması  gerekene -ıĢı k ve havayı  geçirebilir  ol ma 

dur umu,  ent el ekt üel  bir  zor unl ul uğun sonucu-  kendili ği nden t al ebi mi zi n maddesel  bir 

koĢul u;  ve ki Ģili ği n bi r  özelli ği;  kurnazlı k,  yap macı klı k veya i ki yüzl ül ükt en 

yoksunl uk;  dol ayısı yla sayda m sıfatı,  t ümüyl e fi zi ksel  bir  anl a m t anı ml ayarak, 

el eĢtirel  bir  paye ol arak i Ģlev görerek ve hoĢ  ol mayan ahl aki  i mal ardan uzakt a ol ma 

dur umuyl a anla ml andırılmı Ģtır.  

ġeffaflı k bu kabul  gören anl a ml arı  ve çağrıĢtırdı ğı  di ğer  mecaz,  yan anl a ml arı yl a 

tari h boyunca t opl um hayatı nda,  birbiri nden farklı  görevl er  ve anl a ml ar  yükl enmi Ģ, 

bununl a birli kte fi zi ksel  bir  özelli k ol ması nı n yanı  sıra kült ürel  ve sosyal  bir  ki mli k 

hali ne gel mi Ģtir.  Ki mi  za man savaĢl arı n patlak verdi ği  anl arda karams arlı k ve 

çeliĢkilere karĢı  dur ul uğun ve  gerçeği n si mgesi ol muĢ,  ki mi  za man farklı  yaĢantı 

arayıĢları nı n veya el eĢtirel  üt opyal arı n ana fi kri  hali ne gel mi Ģ,  bazen gelip geçen 

modada bir  esi nti  ol muĢ,  bazen de t opl umun ayı pl arı  üzeri ne çekilen per deyi 

kal dır mak i çi n ol uĢt urulan t epkileri n a macı  haline gel mi Ģtir.  Kı sacası; modadan 

sanat a,  Ģiirden edebi yata,  politi kadan adal ete kadar  t üm yaĢantı mı zı  ni teleyen bir 

sıfat hali ne gel erek t opl umun her nokt ası na ve her anı na gir miĢtir. 

Ancak bu ifadel ere ek ol arak,  bir  sanat  eseri nde keĢfedilecek bir  duru m ol arak 

Ģeffaflı k,  Gyor gy Kepes' in ' ' Language of  Vi si on" (Gör meni n Dili)  adlı  eserinde daha 

ileri  yoruml a ma düzeyl eri  ile iliĢkilenir.  ġeffaflı k farklı  mekansal  konu ml arın eĢ  anlı 
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al gılanması  anl a mı na gel ir.  Mekan geri  çekil mekle kal mayarak sürekli  et kinli k i çi nde 

dal gal anır.  ġeffaf  fi gürleri n konu ml arı,  her  fi gür ün bir  daha yakı ndaki  bir  daha 

uzakt aki  ol arak gör ül mesi yl e i kili  bir  anl a m t aĢır.  Birbirini n üst üne bi nen i ki  ya da 

daha fazl a fi gür  gör düğü müzde,  eğer  bunl arı n her  biri  üst  üst e bi nen ortak kı s mı 

kendisi ne i sti yorsa,  mekansal  boyutları n karĢıtlığı  ile karĢı  karĢı yayı z demektir.  Bu 

karĢıtlığı  çöz mek i çi n yeni  bir  görsel  niteli ği n varlığı na hük met mek gerekir.  Fi gürl er 

sayda mlı ğa vakıftırlar:  yani,  görsel  zarar  ver meksi zi n birbirleri ni n i çi ne t a ma men 

girebilirler.  Ancak Ģeffaflık görsel  bir  özelli k ol makt an fazl ası nı  i çerir,  daha geniĢ  bir 

mekansal düzeni ifade eder [1].  

Ro we  ve  Sl ut zky Ģeffaflıkla il gili  makal esi nde Ģeffaf  ol anı,  t ümüyl e sayda m ol an 

ol makt an uzakl aĢtırı yor  ve onun yeri ne apaçı k,  belirsiz ol an hali ne getiri yor.  Bu 

tanı ml a Ģeffaflı k,  maddeni n kendi ne özgü bir niteli ği  ol abileceği  gibi,  farklı 

mal ze mel eri n bir  arada ör gütlenmesi yl e al gı  boyut unda yaratılabilen bir  kavra m 

ol arak da kabul edilebilir. 

Ro we  ve  Sl ut zky' ni n bir  Ameri kan j enerasyonu ve daha az bir  Avr upa j enerasyonunu 

kırk seneli k bir  ' ' ca m r üyası''  ndan uyandır ması ndaki  baĢarı,  sayda mlı k ve opaklı k 

arası nda, temel ol andan daha deri n bir di yal ekti k ortaya koy ması na dayanır [2]. 

ġeffaflı ğı,  ' sıradan,  gerçek'  (literal)  ve ' görüngüsel‟  (pheno menal)  adı  altında i ki 

farklı  grupt a i ncel eyen  Ro we  ve Sl ut zky‟e göre,  sadece Ģeffaf  mal ze mel erle ol uĢan, 

geçirgenli k üzeri ne kurul u ve ar kadaki  nesneleri n gör ünür  kılı nması  dur umunda 

ol uĢan ' düz anl a mlı  Ģeffaflı k'  sıradan,  al eni  ve aĢikardı.  Oysa farklı  anl a ml ara ze mi n 

hazırlayan ' görüngüsel  sayda mlı k'  Ģeffaf  ol mayan mal ze mel erle de kur gul anabil en 

çok daha i nceli kli  bir  deneyi m i di.  ġeffaflı k;  tı pkı  tel  kafeste veya ca m per de duvar da 

ol duğu gi bi  maddeni n kendili ği nden bir  özelli ği ol abileceği  gi bi,  bir  örgütl e meni n 

neticesi nde de el de edilebilir.  

Kepes' i n t anı ml adı ğı  Ģeffaflı k kavra mı ndan yol a çıkan Ro we  ve Sl ut zky,  gör üngüsel 

sayda mlı ğı  “i ç i çe geçen nesnel er  gör me  ve her  nesneni n payl aĢılan parçayı  kendi ne 

yorarak büt ünl üğünü koru ması durumu” ol arak tanı ml adılar.  

Bu t anı ml arla gerçek ve gör üngüsel  Ģeffaflı ğı  i ncel edi ği mi zde,  gerçek sayda mlı ğı n 

iki  kaynakt an t üredi ği ni hi ssedebiliriz,  maki ne est eti ği  ol arak adl andırılabilecek 

Ģeyden ve  Kübi st  resi mden;  gör üngüsel  sayda mlığı n i se ol asılı kla yal nızca Kübi st 
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resi mden t üredi ği ni  hi ssederiz;  1911- 12 yılları ndan her hangi  bir  Kübi st  t uval  sayda m 

ol anı n bu i ki düzeni veya düzeyi ni n varlı ğı nı örnekl e meyi sağl ayabilir. 

Cephedenli k,  deri nli ği n bastırıl ması,  mekanı n daraltıl ması,  ı Ģı k kaynakl arını n t anı mı, 

nesnel eri n öne fırla ması,  renk çeĢitliliği ndeki  sınırlılık,  eği k ve doğr usal  ı zgara, 

çevrel  geliĢi me eğili m,  bunl arı n t ümü çözü msel  Kübi z mi n özelli kleri;  1911- 12 

yılları nı n ti pi k düzenl emel eri nde,  daha açı k bi r  benzet meci  a maçt an uzakt a,  daha 

belirgi n bir  öne me sahipl er.  Bu resi ml erde,  nesneleri n parçal ara ayrılıp yeni den 

birleĢtiril mesi ni n dı Ģı nda,  bel ki  de her  Ģeyden fazla deri nli ği n daha da çekildi ği ni n ve 

Ģi mdi  ı zgaraya bahĢedilen vur gunun arttı ğı nı n bi linci ne varı yoruz.  Bu sıral arda i ki 

koor di nat  siste mi ni n bi rbirine geçti ği ni  keĢfediyoruz.  Bir  yanda eği k ve  eğri 

çi zgileri n bir  düzenl e mesi  köĢegeni ne bir  mekansal  giri nti yi  i ma  edi yor.  Di ğer  yanda, 

bir  di zi  yat ay ve düĢey çizgi  bunun zı ddı  bir  cephedenli k bil dirgesi  i ma ediyor.  Genel 

anl a mda,  eği k ve eğri  çi zgiler  belli  bir  doğallık anl a mı  t aĢırken doğr ulu ol anl ar 

gör ünt ü düzl e mi ni n yeniden ileri  sürül mesi ne yarayan bir  geo metri kl eĢtirme  eğili mi 

göst erir.  Ama  her  i ki  koordi natlar  siste mi  de fi gürleri n eĢza manlı  ol arak geniĢletil mi Ģ 

bir  mekan i çi nde ve boyalı  bir  yüzey üzerinde yönl endiril mel eri ni sağl arken, 

kesiĢ mel eri,  üst  üst e bi nmel eri,  i ç i çe geçmel eri,  daha geniĢ  ve dal gal anan 

bi çi ml eĢ mel er hali ne geliĢ mel eri, tipi k Kübist mot ifini n ol uĢumuna izi n verir. 

Ama,  gözl e mci  t üm bu ı zgaraları n ort aya çı kardı ğı  düzl e ml eri bi rbiri nden 

ayrıĢtırdı ğı nda,  bazı  aydınlık boya al anl arı  ve daha yoğun renkl endiril mi Ģ  di ğerleri 

arası ndaki  zıtlığı n gitti kçe farkı na varır.  Sel ül oitinki  ile akraba bir  maddesel  doğa 

atfedebileceği  bazı  düzl eml er  il e özü yarı-saydamsı z di ğerleri ni,  ve ı Ģı ğın il eti mi ne 

tümüyl e yabancı  bir  maddeden baĢkaları nı  ayrıĢtırır.  Ve  t üm bu düzl e mleri n,  yarı 

sayda m yada baĢka t ürl ü,  ve göst er mecili k i çeri kleri nden bağı msı z ol arak,  Kepes' i n 

sayda mlı k ol arak tanı ml adı ğı görünü mün içi nde kapsandı ğı nı keĢfedebilir. 
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          ġekil 2. 1. 1. The Clari net Pl ayer,                    ġekil 2. 1. 2. The Port uguese,  

                          Picasso,1911                                            Braque, 1911         

Bu sayda mlı ğı n i kili  doğası,  her  i kisi  de 1911 t ari hli,  pek de ti pi k olmayan bir 

Pi casso ol an The Cl ari net  Pl ayer  ( ġekil  2. 1. 1)  ile Braque' ı  çok i yi  t e msil eden The 

Port uguese ( ġekil  2. 1. 2) karĢılaĢtırılarak ve çözü ml enerek ör nekl enebilir.  Her  i ki  

resi mde de pira mit  Ģeklindeki  bi çi m bir  i mge i ma  eder;  derken,  Pi casso kendi 

pira mi di ni  güçl ü bir  dı Ģ  hat  yol uyl a t anı ml arken,  Br aque daha kar maĢı k bir  anl atı m 

yol u seçer.  Pi casso' nun dı Ģ  hattı  öyl esi ne i ddi alı  ve arka pl anı ndan öyl esi ne 

bağı msı zdır  ki  gözl e mci  göreli  ol arak deri n bir  mekan i çi nde ayakt a duran açı kça 

sayda m bir  fi gürü sezer  gi bi  ol ur  ancak sonradan bu sezgi yi  mekanı n gerçek sı ğlı ğı nı 

hesaba kat acak Ģekil de yeni den t anı ml ar.  Braque' da i se res mi n oku ması  bunun t a m 

tersi  bir  düzen i zl er.  Yatay ve  düĢey ı zgaral a manın aralı klı  çi zgiler  ve i çeri  sokul an 

düzl e ml erle yaratılan hayli  geliĢki n bir  ağı,  önceli kle sı ğ ol an bir  mekan kurar  ve 

gözl e mci  ancak aĢa ma aĢa ma bu mekanı  fi gürün madde hali ni  al ması na i zin verecek 

bir  deri nli k il e kuĢat ma ol anağı na kavuĢur.  Braque fi gür  il e ı zgaranı n bağı msı z 

okunabil mesi  ol anağı nı  sunar.  Pi casso bunu pek sı nırlı  yapar.  Pi casso' nun ı zgarası 

daha çok fi gürünün i çi nde kapsanır  veya onu sabitleĢtir mek i çi n düĢünül müĢ  bir 

çevrel et ken bi çi mi ol arak görünür.  

Bu i ki  resi mdeki  yönte m f arklılıkları nı n önemi ni  abart mak çok kolay.  Farklı 

za manl arda farklı  veya benzer  gör ünecekl erdir.  Ama  bu koĢutta farklı  yöneli ml eri n 

i mal arı nı n varlı ğı na i Ģaret  et mek gereki yor.  Pi casso' da deri n bir  mekanda duran bir 

fi gürün i çi nden bak manın heyecanı nı n t adı nı  çıkarırız;  Braque' ı n sı ğ,  yassıltıl mı Ģ, 

yanl ara doğr u geniĢletilmi Ģ  mekanı nda i se,  bi ze maddesel  ol arak belirgin her hangi 
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bir  nesne sağl anmaz.  Bi ri nde gerçek di ğerinde i se gör üngüsel  sayda mlı ğı n 

gör ünü münü al gılarız [1]. 

      

                              ġekil 2. 1. 3. Villa St ei n, Le Corbusi er, 1926 

           

                              ġekil 2. 1. 4. Bauhaus, Walter Gropi us, 1926 

Ro we  ve Sl ut zky,  Walt er  Gr opi us' un Bauhaus  binası nı  ve Le Cor busi er  Vi ll a St ei n 

yapısı nı  gerçek ve görüngüsel  sayda mlı k açısı ndan karĢılaĢtır mı Ģtır. Bauhaus 

bi nası nda sadece Ģeffaf  mal ze mel erle ol uĢan,  geçirgenli k üzeri ne kur ul u ve ar kadaki 

nesnel eri n gör ünür  kılı nması  dur umunda ol uĢan ' düz anl a mlı  Ģeffaflı k'  sıradan,  al eni 

ve aĢi kardı (ġekil 2. 1. 4).  

Le  Cor busi er' ın Villa Stei n yapısı na baktı ğı mı zda i se;  Kepes' in saydaml ı ğa özgü 

kabul  etti ği  o mekansal  boyutları n karĢıtlığı  var dır.  Ol gu ve i ma  arası nda sürekli  bir 

di yal ekti k var dır.  Derin mekanı n gerçekli ği sürekli  sı ğı n i ması nın karĢısı na 

çı karılı yor  ve sonuçt aki gerili m yol uyl a,  bir  oku ma  ar dı ndan di ğeri  dayatılı yor. 

Bi nanı n hac mi ni,  düĢeyde böl en beĢ  ve yat ay ol arak kesen dört  kat  vardır.  Mekanı n 

tümü,  za man za man dikkat  i steyecek ve bu mekan ı zgarala ması  böyl ece sürekli 

yor um dal gal anmal arı ile sonuçlanacak (ġekil 2. 1.3 ve ġekil 2. 1. 5). 

Bu ol asılı kla ussal  i ncel emel er  Bauhaus' da pek de o kadar  göze çarpmaz;  gerçekt en 

de bunl ar bir mal ze me esteti ği ni n sabırsızlanma eğili mi göst ereceği yükl emel erdir.  
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Yüzeysel  ol arak,  Villa St ei n‟ı n bahçe cephesi  ve Bauhaus' daki  at öl ye kanadı nı n 

gör ünüĢl eri  benze mi yor  denile mez.  Her  i kisi  de çıkmalı  duvar  düzl e ml eri ne yer  verir 

ve herhangi  bir  kesi nti ye izi n ver mez;  her  i kisi  de ca mı n köĢede de deva mı na özel  bir 

özen göst erir.  Ama  bunun öt esi nde benzerli k ara mak boĢuna ol ur.  Bu nokt adan 

sonra,  Le  Cor busi er' in asal  ol arak ca mı n düzl e msel  özelli kleri  ile,  Gr opi us'un i se yarı 

sayda m niteli kleri  ile il gilendi ği ni  söyl eyebiliriz. Ca m böl üml e mel eri yle neredeyse 

aynı  yüksekli kte bir  duvar  yüzeyi  ortaya koy makl a,  Le Cor busi er  ca m düzl e mi ni 

sağla ml aĢtırır  ve ona bir yüzey gerili mi  sağl ar;  Gr opi us  i se yarı  sayda m yüzeyi ni n 

perde kut usu gi bi  çı kma  yapan bir  yat ay bantla neredeyse gevĢekçe sarkan 

gör ünü müne razı  ol ur.  Villa St ei n' da pencerelerin çerçeveleri ni n bel ki de  duvar 

yüzeyi ni n arkası ndan geçti ği  al danıĢı nı n t adı  çı karılabilir;  a ma,  Bauhaus' da, 

pencereni n arkası ndan döĢe meni n bastırdı ğı nı n bir  an i çi n ol sun farkı nda ol ma mak 

ol anaksı z ol duğundan, böyl esi kurgul ara kapıl mak mü mkün değil dir. 

Bauhaus' un at öl ye kanadında al kıĢlanan baĢlı  baĢına gerçek sayda mlı ktır,  Villa St ei n 

' da di kkati mi zi  çeken i se gör üngüsel  sayda mlı ktı.  Burada sayda mlı ğa,  bir  pencereni n 

aracılı ğı yl a değil,  "görsel  zarar  ver meksi zi n bi rbirini n i çi ne t a ma men giren' '  ana 

kavra ml arı n bili nci ne vardırıl ma mı z yol uyl a ulaĢıldı ğı nı n ayırı mı na varı yoruz [1]. 

              

                         ġekil 2. 1.5. Villa St ei n sunu mu, Le Cor busi er, 1926 
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                              ġekil 2. 1. 6. Al giers Bl oğu, Le Cor busi er, 1938 

Ma kal eni n i ki nci  kı s mı nda yapılan bu gör üngüsel Ģeffaflı k t anı mı na cephe düzeyi nde 

bir  ör nek ol arak Le  Corbusi er' in Al gi ers  Bl oğu çi zi ml eri  göst erilebilir.  Bu bi nanı n 

cephesi ni n en az dört  farklı  bi çi mde okunabileceği nden öt ürü i nceli kli  bir Ģeffaflı ğa 

sahi p ol duğu düĢünül ebilir (ġekil 2. 1. 6).  

1- Göz, yapı yı 4 kesi n parçaya böl en 3 yat ay Ģerit ol uĢt urur.  

2- Eğer  bunl ar  gör ül mez veya çeki ni k kalırsa göz,  güneĢ  kırıcı nı n hücresel 

desenli  yapısı nı  al gılayacak ve bu yüzey kendi ni  yavaĢ  yavaĢ  yat ay Ģeritleri n 

arkası ndan uzat acak.  

3- GüneĢ  kırıcı nı n böl mesi yle yüzeyi n sol  t arafı  rahat  görül ür,  gözl e mci;  yüzeyi 

kesi p alt katla çatı yı bağlayan  bir kanal fi gürü kafası nda ol uĢt urur.  

4-  Bu ol uĢan fi gür  bi nanın 3 mer kezi  katı yla birleĢti ği nde göz,  daha önceki 

anl atı ml arla beraber kompozisyonu E Ģekli nde al gılar. 

Böyl eli kl e Ro we  ve  Sl utzky;   Ģeffaflı ğı n,  maddeni n herhangi  bir  fi zi ksel  özelli ği 

ol ma  t anı mı ndan ol dukça ayrı  bir  t anı mı  daha olduğunu ort aya koyuyor.  ġeffaf  ol an 

tümüyl e sayda m ol andan uzakl aĢı yor  ve onun yeri ne,  apaçı k belirsiz olan hali ne 

geli yor.  Bel ki  de bu düĢünceni n uç nokt ası  olarak düĢünül mesi  gereken;  görsel 

kar maĢa, kaos … 

ġeffaflı ğı  t anı ml ayan di ğer  kavra m i se geçirgenliktir.  ġeffaflı k t anı mı ndan çı kartılan 

“ıĢı ğı  ve gör ünt üyü geçirebilen” ci si m i baresi  “geçirgenli k” kavra mı nı n gerekliliği ni 

ifade eder.  Bu gerek maddeni n fi zi ksel  özelli ği nden kaynakl anan bir  niteli k ol arak 
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gerekse or gani zasyona dıĢtan yapılan et ki yl e Ģeffaflı ğı  yaratan kavra mlardan biri 

hali ne gelir.  ġeffaflı k tanı mı ndaki  „arkası nı  göst erebil me niteli ği‟  geçirgenli k 

kavra mı nı  doğur ur.  ġeffaflı ğı n derecel endiril mesi  de yi ne geçirgenli ğe bağlı  ol arak 

değiĢi m göst erir.  Kavramı  bu açı dan el e al dı ğı mız za man pl an düzeyi nde var ol an bir 

geçirgenli kten bahset mek de mü mkündür.  

Tü m bu farklı  t anı ml arla birli kte Ģeffaflı k kavra mı  hayatı mı zı n her nokt ası na 

gir mekt e ve çoğu za man sosyal  yaĢantı mı zda da kendi ni  hi ssettir mekt edir.  Hayatı n 

tüm al anl arı nda varol an Ģeffaflı k i çi n edebi yatı,  modayı,  sanatı  t eknoloji yi  veya 

adal et siste mi ni örnek olarak verebiliriz. 

Edebi yatta,  Ģeffaflı ğı n farklı  i ki  Ģekil de varol duğunu söyl e mek mü mkündür.  Ja mes 

Joyce' un t ürl ü sözcük bitiĢi ml eri yle,  bir  çarpıtma,  yeni den düzenl e me ve  doubl e 

ent endre süreci  yol uyl a Kepes' i n,  görsel  zarar  ver meksi zi n birbiri ni n i çi ne t a ma men 

gir meksi zi n gerçek eĢdeğeri,  dil bili msel  bir  sayda mlı k et kisi ni n sağl anabileceği ni n 

ve bu Joycevari  "bitiĢi mler"den biri ni  deneyi ml eyenl eri n biri nci  bir  anl am düzl e mi 

içi nden geri de yat an di ğerleri ne bakma  duygusunun t adı  çı karılır  [ 1].  Anl atı mdaki 

eĢza manlı  fi kirleri n uyandırdı ğı  heyecan,  t ek t ek sözcükl eri n (ister  yalı n olarak i st er 

birer  met afor  ol arak kul lanıl mı Ģ  ol sunl ar),  bir  araya getiril mesi nden,  bir cü ml eni n 

tam yeri ni  bul muĢ  ol ması ndan ve hatta baĢka sözcük,  cü ml e,  vb.  öğel erin yazı  dı Ģı 

bırakıl mı Ģ ol ması ndan kaynakl anabilir [3]. 

ġeffaflı ğı n edebi yattaki  yansı ması  bu eĢza manlı  anl a m al gısı  dıĢı nda edebi  eserl ere 

konu ol ması yl a da gerçekl enmekt edir.  ġeffaflaĢ manı n nedenl eri nden ol an yalı nlı k ve 

hafifleĢ me  i nsanı  doğaya yakı nl aĢtırır.  ġeffaflı k da  çoğu za man i nsan ve  doğa 

arası nda büt ünl eĢ meni n si mgesi  hali ne gel erek mi mari yl e yapılara,  Ģiirlerle edebi yat a 

akt arıl mı Ģtır. Barbara Baran‟ı n “The Hall of Gl ass” Ģiiri nde bu bul uĢ ma dile gelir: 

“ …  

güneĢ Ģi mdi her gün daha sıcak ve daha 

yukardan yüksel di kçe, cam da her gün baĢka 

sırları nı açar. Ġçi nde renkler, çekilir ve dağılır, 

titreĢir ve atar. Üstten güneĢi n geçiĢi ni  

res meder, kuĢl arı n göçlerini yansıtır; 

dıĢarı daki yosun yeĢili dünyayı çizer, alev 
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al ev gün batı ml arı nı, lacivert bir gökt eki  

bul utları. Ca m gün boyunca çırpı nır, atar, 

sal onl arı nda yaĢa mı n tı nısı. 

…” [ 4]. 

ġeffaflı k kavra mı na popül erli k kazandıran al anl arın bir  di ğeri  i se gi ysi  t asarı mı  ya  da 

„ moda‟dır.  Avangart  moda t asarı mcısı  Rıfat  Özbek‟i n sayda mlı ğı n derecel eri ni 

araĢtıran i ki  dene mesi  ve Rotterda m Art  I nstitut e‟dan bir  öğrenci ni n mezuni yet 

pr oj esi moda dünyası nı n yakl aĢı mı nı yansıtı yor [5] (ġekil 2. 1. 7 ve ġekil 2. 1. 8). 

                                                            

                        ġekil 2. 1.7.                                                   ġekil 2. 1. 8.  

  ġeffaf  Moda Kol eksi yonu, Rıfat Özbek          Art Ġnstit ute‟de Mezuni yet Projesi 

Moda gi bi  t opl um hayatında popül erli ği  ol an sanatta  da Ģeffaflı ktan söz edilebilir. 

Kübi st resi ml er Ģeffaflı ğın en belirgi n örnekl eri ndendir. 

1912' ye doğr u eĢza manlılı ğı n öne çı ktı ğı  kübi z mde,  Parisli  ressa ml ar  Ģu dili 

kullanı yordu:  " Bir  cismi ,  ör neği n bir  kut u veya bir  masayı  gör üyor  ve 

gör ünt ül üyorum.  Onu bi r  bakıĢ  açısı ndan gör üyorum ve portresi ni  üç boyut uyl a bu 

bakıĢ  nokt ası na göre çi ziyor um.  Fakat  kut uyu elimde  çevirdi ği mde  veya ben masanı n 

çevresi nde döndüğü mde,  her  adı mı mda bakıĢ  nokta m değiĢi yor  ve her  defası nda yeni 

bir  perspektif  yap mak zor unda kalı yorum.  Öyl eyse ci s mi n gerçeği  t a ma men 

perspektifı n üç boyut u i çi nde  değil dir:  cis mi  t ümü il e el de et mek i çi n,  onu sonsuz 

sayı da bakıĢ  nokt ası na göre sonsuz sayı da perspektifle gör ünt ül e meli yi m.  De mek ki 

gel eneksel  üç boyut a eklenen bir  baĢka öge de var:  bu bakıĢ  açısı nı n ard ar da yer 

değiĢtir mel eri dir." [6] 

Kübi st  ressa ml ar  bu düĢünceyi  t ek bir  resi mde aynı  cis mi n çeĢitli  bakıĢ  noktaları ndan 

gör ünt ül eri ni  üst  üst e çizerek ort aya koy muĢl ardır.  Burada aynı  cis mi n eĢ  za manlı 
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ol arak birden fazl a gör ünt üsünün al gılanması;  fi ziksel  Ģeffaflı kta,  Ģeffaf  mal ze me  il e 

arkası ndaki cis mi n aynı anda al gılanması ol arak da düĢünül ebilir.  

P. Jeanneret,  Le Cor busier‟i n yaptı ğı;  aslı  yağl ı  boya ol an t abl oda;  kitap,  ĢiĢe, 

tabakl ar,  gitar  aynı  anda he m pl an he m de üçüncü boyutta al gılanmakt adır.  Resi m 

düzl e mi ne paral el  ol arak düĢünül müĢ  ar ka pl anda da ( paral el  düzl e mde)  öndeki 

obj eleri n göl gel eri  ol arak yor uml anan baĢka bir  düzl e m bul unmakt adır.  Cor busi er‟i n 

bi nal arı nda da uygul adığı  eĢza manlı  al gıla maya i mkan veren kat manl aĢmanı n,  i ki 

boyutl u resi m düzle mi ndeki ifadesi ne örnek ol ur [7] (ġekil 2. 1. 9). 

                                  

                            ġekil 2.1. 9. Still Life, Le Cor busier, 1920 

Topl umdaki  Ģeffaflı ğı  ikti dar  ve adal et  düzeyinde i ncel edi ği mi zde hem moder n 

iktidarı n gözeti mi  i çi n önerilebilecek bir  ĢeffaflaĢ madan bahsedebiliriz he m de 

karanlı kt a kal an adal eti  açı k ve adil  bir  gör ünüme  bür ündürebil mek i çin kull anılan 

si mgesel bir Ģeffaflı ktan söz edebiliriz.  

Ġkti darı n kendi ni  göst eriĢ  ve debdebe i çi nde dıĢa vur duğu,  gücünü bu göst eriĢten 

al dı ğı  eski  si yasal  sistemden mü mkün ol duğunca ve gi derek artan bir  Ģekil de 

gör ünmez hal e gel di ği  modern si yaset  siste mi ne geçiĢ,  bir  yandan i kti darı  ki ĢileĢtiren 

hükü mdarı n yeri ne,  adsız ki Ģiler  t arafı ndan kullanılan bir  yöneti m aygıtı nı n 

yerleĢ mesi yl e,  di ğer  yandan da ka muya açı k cezal andır madan,  gi zli  cezalandır maya 

doğr u ol an bir  hareketle belirlenmekt edir.  Kendi ni  öne çı kartan i kti dar  bireyi n 

ol uĢ ması nı  engelle mi Ģtir;  oysa karanlı klara çekilen modern i kti dar  herkesi 

bireyselleĢtir mek i ste mekt edir;  çünkü bireyselleĢtir mek,  gözeti m altı nda tut mak ve 

cezal andır mak yani  egemen ol mak de mektir.  Böyl ece moder n i kti dar  çocuğu okulla, 

hast ayı  hast aneyl e,  deliyi  tı mar haneyl e,  askeri  orduyl a,  suçl uyu hapishaneyl e 

kuĢat arak bireyselleĢtir miĢ,  kaydet mi Ģ,  sayısal  hale getir mi Ģ,  ege men ol muĢt ur.  Her 
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ki Ģi  bir  yerde kayıtlı  hale geli nce,  herkes  denetim altı nda ol acak,  gözetim altı nda 

tut ul acaktır [8].  

Moder n i kti dar  büyük gözaltı dır.  Bu düĢünceye önerilebilecek en i yi  çözü mse bel ki 

de bili m kur gu fil ml eri ndeki  gi bi  gözeti mi  ve dol ayısı yl a ege menli ği  sağl ayacak ol an 

Ģeffaf  bir  kenttir:  Ģeffaf  duvarlar  arkası nda,  i nsanl arı  i zleyen i kti dar  ve karanlı kl ara 

çekilen i kti darı n görevl endirdi ği,  yanlıĢ davranıĢları  t eknol oji k al etleri yl e 

cezal andıran sözde “koruyucul ar” … 

He m bu hazi n sona karĢı  t epki  ol arak he m de  karanlı kl ara çekilen modern i kti darı 

biraz daha ka muya yakınl aĢtır mak i çi n ĢeffaflaĢma,  karanlı kl arı n köt ül üğüne karĢı 

dür üstl üğün si mgesi ol arak günü müz mi marisi nde et kisi ni göst erir. 

Mi marlar;  adal eti,  i ktidarı  ve karanlı kt a kal an t üm yöneti m otoriteleri ni 

ĢeffaflaĢtır mak sureti yl e bunl arı n dür üstl üğünü,  açı klı ğı nı  ve i çt enli ğini  hal ka 

yansıt maya çalıĢır.  Kullanılan Ģeffaflı k,  fi zi ksel bi r  mat eryal  ol ması nı n yanı  sıra 

ideol oji k bir si mge hali ni al mı Ģtır. 

Ül ke mi zde de ĢeffaflaĢması  düĢünül en adal et  siste mi  yurt dıĢı ndaki  ör nekl eri  gi bi 

yapı  bünyesi nde se mboli k bir  anl a mda vücuda gel e mese de bu konu sanat 

çevrel eri nce el e alı nmı Ģtır.  Canan ġenol‟un yaptığı  çalıĢ ma ĢeffaflaĢan adal et  il e 

birli kte ulaĢ mayı düĢündüğü müz Ģeffaf karakol imgesi ni yansıtı yor (ġeki l 2. 1. 10). 

                                  

                                             ġekil 2. 1. 10.  

                          ġeffaf Karakol, Canan ġenol, 1998 
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Bu eser  ol uĢt urduğu kavra msal  Ģeffaflı ğı n yanı  sıra çalıĢ ma t ekni ği yl e eĢza manlılı ğa 

da sahi p bir  ör nektir.  Kübist  resi ml erdeki  aynı  anlı  al gı yı  çağrıĢtıran;  eĢ  za manlı 

ol arak i nsan grupl arı nı n halleri ni yansıtan bir çalıĢ madır.  

ġeffaflı ğı n t eknol oji deki  yansı ması  i se eĢza manlılığı  beraberi nde getir mektedir.  Belli 

bir  neden i çi n üretilen çeĢitli  t eknol oji k aygıtları n,  üretil me a maçl arı dı Ģı ndaki 

kullanı mı  eĢza manlı  bir  kullanı m ol arak nitelendirilebilir.  EĢza manlılık ka meral arla 

kontrol  edilen bir  mekanın birden çok gör ünt üsünün aynı  anda kontrol ör  tarafı ndan 

izlenmesi  o mekanı n eĢza manlı  gör ünt ül eri ni  dol ayısı yl a al gısı nı  ol uĢt urur.  Kübi st 

ressa ml arı n bir  cis mi  çizerken onun birden çok gör ünüĢünü aynı  t uval  üzeri ne 

res met me mantı ğı nı n t eknol oji k bir  versi yonu ol arak da düĢünül ebil ecek bu gözl e m 

Ro we  ve Sl ut zky‟ni n makal eleri nde t anı ml adı kları  gör üngüsel  Ģeffaflı ktaki  birden 

fazla i majı n aynı  anlı  ol arak al gısı nı  doğur ur.  EĢza manlılı ğı n görselli k dı Ģında al gı sal 

ol arak kullanı mı  da Ģeffaflı ğı  doğur ur.  Teknol oji yl e beraber  gel iĢen fil m 

endüstrisi nde de bu t ür  al gıla mal ara dayalı  fil ml er  di kkati  çeker.  “Fi ght  Cl ub” ı nda 

bunl ara ör nek ol abileceği  fil ml erde konu edilen ol aylardaki  eĢza manlılığın i zl eyi ci 

üzeri nde yarat acağı  anl am kar maĢası  ve belirsizlik,  bazen bir  sır  perdesi ar kası nda 

bırakılırken bazen de filmi n son karesi ndeki  bir  ol ayl a açı klı ğa kavuĢur.  Daha  çok, 

çift  karakterli  i nsanl arı n ya  da Ģi zofrenleri n yaĢantıları ndaki  gi di p gel mel er,  aynı 

anda t ek ki Ģi  i çi n ol uĢt urulan birden fazl a hayat veya il k önce farklı  i ki ki Ģi  gi bi 

tanıtılan i ki  karakt eri n sonunda bir  karakt er  olduğunun anl aĢıl ması  eĢza manlılı k 

konul u fil ml eri  ol uĢt urur.  Görselli kten zi yade,  al gısal  ol arak kavranabilen bu 

eĢza manlılık ise yi ne görüngüsel Ģeffaflı ğı beraberinde getirir. 

2. 2. ġEFFAFLI K ALGI  

ġeffaflı k kavra mı nı n gerek görsel  gerekse kavra msal  ol arak hissedil mesi  algı sal  yoll a 

gerçekl eĢir.  Bu böl üm kapsa mı nda al gı dan ve Ģeffaflı k al gısı nı n nasıl  gerçekl eĢti ği ni, 

buna et ki eden fakt örleri incel eyeceği z.  

2. 2. 1. ALGI  

Al gı;  duyu verileri ni  örgütleyi p yor uml ayarak çevreni zdeki  nesne ve  ol aylara anl a m 

ver me  süreci ne verilen ad  [ 9];  nesnel  dünyayı  duyul ar  yol uyl a öznel  bili nce 

akt ar maktır. 
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Al gıla ma  çevreden kaynakl anan uyarıcı  et kileri n duyu or ganl arı  ve zi hi nsel  i Ģl e ml er 

yardı mı  il e kavranması-amaçlı  bil gi  al ma-süreci dir.  Duyul arla farkı na varma  ve  akıl 

yol u il e bil gi  al ma  olmak üzere i ki  et ki nli ği bi rden i çeren al gıla ma “seç mek” 

de mektir  ve dı Ģ  dünyayı  anl a mak i çi n seçi msel  algıla manı n kuralları nı  bilmek  gerekir 

[10]. 

Al gıla ma  süreci nde nesne;  kendisi nde var  ol anl arı  dıĢavur ması,  bellek oluĢt ur ması 

içi n si mgel ere i hti yaç duy makt adır.  Si mgelerle ifade edilebilen gerçekl eri n 

anl aĢılabilir  ol ması  daha kol ay ol makt adır.  Ġnsan etrafı nda bul unan doğal  çevre 

içerisi ndeki  ni cel  değerler  yardı mı yl a ol uĢt urmuĢ  ol duğu Ģe mal ar  ve bunl arı n 

et kileĢi mi  il e bir  sonuca yönel mekt edir.  Veya varol an büt ünü anl ayabil mek i çi n onu 

ol uĢt uran parçal arı  deneysel  yönt e ml erle bul maya çalıĢ makt adır.  Tü mevarı m ve 

tümdengeli m yönt e ml eri  i çerisi nde nitel ve  ni cel  verilerin birarada 

değerlendirilebil mel eri  de bili ml eri n kullandı ğı  bi r  yönt e m ol up,  bu yönt em al gı nı ma 

ve di ğer anlaĢıla mayan kavra ml arı n açı kl anabil mesi içi n gerekli dir [11]. 

Her  al gıla ma  ol ayı,  gel en duyusal  verilere dayanılarak,  dıĢ  dünya hakkı nda kur ul an 

bir  kura mdır.  Bu kavram dene meye açı k geçi ci  bir  kura mdır  ve sonradan gel en 

duyusal  verilerle ya  daha kuvvetlenir,  ya da zayıflayarak yeri ni  baĢka geçici  kura ma 

terk eder. Her birey kuramı nı, kendi yaĢantısı ve deneyi ml eri çerçevesi nde kurar. 

Al gıla ma  süreci ndeki  ilk nokt a seçi cili ktir.  Ġnsan çevresi ni  geliĢi güzel bir  düzen 

içerisi nde al gıla ma makt adır.  Duyusal  girdileri  derler,  t oparlar,  bir  düzene sokar  ve 

onl ara bir  anl a m verir. Al gıla ma  süreci nde i nsan çevresi ni  seçi ci  bir bi çi mde 

al gıla makt a,  uyarıcıları n tümünü al gılaya ma makt adır.  Ġnsan beyni ni  duyu verileri ni n 

tama mı nı  i Ģleyerek anlamlı  bir  al gı  ol uĢt urması  sı nırlı  ol duğundan,  belirli 

değiĢkenl eri n et kisi  altı nda sürekli  seçerek al gılamakt adır.  Al gısal  seçi mi  et kileyen 

değiĢkenl er  ise uyarı nın ve al gılayı cı nı n özelli kleri yle iliĢkili dir.  Uyarı cı nı n 

büyükl üğü,  Ģi ddetli,  hareketliliği;  al gılayı cı nı n i se il gi  ve gereksi ni mi  seçi cili kt e 

öne m kazanmakt adır. 

Al gıla ma  süreci  kiĢj ye,  çevreye ve za mana göre değiĢi klik göst eren bir  süreçtir  ve Ģu 

koĢullarda gerçekl eĢir: 

1-  A1gıl a ma,  aktif  bir  süreçtir;  davranıĢ,  al gılayan bireyi n ve al gılanan nesneni n 

özelli kleri ni n büt ünl üğü içi nde değerlendirilir. 
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2-  A1gıl a ma,  güdü ml ü t epkileri n yardı mı yl a açı kl ana maz sözgeli mi  laborat uvar  

orta mı nda i stenen koĢulları  sağl ayan uyarıcı nı n al gılanması  sonucu ortaya çı kan, 

değerleri n gerçeği yansıtması söz konusu ol a maz.  

3-  Ġ nsani-çevre iliĢkisi,  dina mi k bir  süreci  i çerir;  hareket/ devi ni m,  al gıl a mada öne mli 

rol oyna makt adır. 

4-  Al gı,  kiĢilere göre değiĢen bir  ol gudur;  sahi p ol unan çevre i majı,  mevcut 

moti vasyon ve t ut uml ara bağlı ol duğu kadar, geç miĢ deneyi ml ere de dayanmakt adır. 

5-  Al gıla mada i nsan,  çevresi nden a maçl anma  uygun bil gi  al makt adır;  beklentiler  ve 

eğili ml er al gıla mayı yönlendirir [12]. 

Al gı  farklı  araĢtır macılar  t arafı ndan farklı  proble m al anl arı  kapsamı nda el e 

alı nmı Ģtır. Bunl ar; 

- DavranıĢ Psi kol ojisi, 

-Psi koanaliz, 

- Bil diriĢi m Kura mı ,  

- Büt ünl ük Teorisi, 

- Gest alt Psi kol ojisi, 

Ģekli nde ifade edil mekt edir. 

DavranıĢ  t eorileri;  i nsanın kendisi ni n de i ncel e meye doğr udan katılı mı nı n söz konusu 

ol duğu ve i nsan davranıĢları nı n t e mel  alı ndı ğı  felsefi  bir  boyut  i çerir. DavranıĢ 

teorileri  et ki-tepki  modeli ne dayanır.  Ġnsan çevresi nden al mı Ģ  ol duğu bi rt akı m 

' uyarıcı'larla çeĢitli  davranıĢlar  göst er mekt e ve çevre,  davranıĢlar üzeri nde 

bi çi ml endir me ve yönl endir me et kisi ne sahi p ol makt adır [11]. 

Si gmund Freud t arafı ndan t eori k t abanı  ol uĢt urulmuĢ  ol an ' psi koanaliz'  kavra mı nda 

ise ki Ģi  gerçekl eĢtire mediği  ve bastır mı Ģ  ol duğu birtakı m i st ekl eri ni  bili nç tarafı ndan 

bili nçaltı na at makt a daha sonra geri  pl anda kal mı Ģ  ol an bil giler,  i stek ve arzular,  bir 

Ģekil de ortaya çı kma, belir me ol asılı ğı nı göster mekt edir [11]. 

Ġçgüdü kura mı  ol arak da bili nen ' psi koanaliz' de kiĢili ği n ol uĢ ması  ve geliĢmesi  çevre 

ile iliĢkili dir.  Ġnsan çevreden al mı Ģ  ol duğu bil gileri  değer  ol uĢt urarak,  bir  öl çüde, 

yeni den çevreye yansıt makt adır.  Bu yansıt mayı  yaparken de t opl um i çerisinde sahi p 

ol duğu r ol e uygun cevapl ar  ver mekt edir.  Ör neği n mi marl ar  ol uĢt urdukl arı 
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mekanl arda,  ressa ml ar  yarattı k1arı  t abl ol arı nda,  yazarlar  da bu t epkileri  geri  verecek 

edebi yapıtları nda bu ol guyu ifade et mekt edir [11]. 

Bil diriĢi m kura mı,  bildiri  alıĢveriĢi nde ol an si ste ml eri  bil dirileri n niteli ği 

doğr ult usunda araĢtırır.  Bi l dirileri n azlı ğı,  çokl uğu,  basitliği,  kar maĢı klı ğı, özgünl üğü 

ve hangi  dur uml arda esteti k ür ünl er  ver meye baĢladı ğı  öne mli dir.  Bil diri  el e manl arı 

hangi  özelli kleri  t aĢı dı ğı za man,  verici  ve alıcı  esteti k bir  alıĢveriĢe baĢlar  . Eğer 

bil diriler  alıcı nı n davranıĢı nı  değiĢtiri yorsa alıcı  i çi nde değer  öğesi  vardır,  aksi 

takdirde bil gi ol makt an öteye gi de me mekt edir [11]. 

Büt ünl ük t eorisi nde i se tü m al gı  t eorileri  bir  büt ün ol arak el e alı nmakt a ve davranıĢ 

hepsi yl e beraber al gılanmakt adır. 

Büt ünün ve parçal ar  arası  iliĢki ni n daha fazl a anl a m i fade etti ği ni  savunan Gest alt 

Psi kol ojisi,  i nsanı n belleği nde ol uĢt ur muĢ  ol duğu zi hi nsel  Ģe mal ar  yardı mı  il e 

al gılanabil mekt edir.  Zi hinsel  Ģe mal ar  i çerisi nde bu iliĢkileri n anl aĢıl ması Ģekilleri n 

biraraya geliĢ bi çi ml eri  (düzenl e me il kel eri),  bu il kel eri n bellekt e yer  etmesi ni  ve 

et kileri ni n güçl ü/ zayıf  olması nı  sağl ayan ' alan kuvvetleri';  son ol arak da yine bell ekt e 

birtakı m nör ol oji k süreçlerle il gisi  ol an ' izomorfizm' i n sonucunda ol maktadır.  Bi r 

ör gütlenme ya  da or ganizasyon sonucu doğan algı dan söz et mek mü mkündür.  Al an 

kuvvetleri;  fizi kt eki  manyeti k al an gi bi,  bir  uygul a ma al anı na,  hareket yönü ve 

doğr ult usuna sahi ptir.  Bu özelli kleri n dur umuna,  meydana geliĢ bi çi mi ne göre de 

sahi p ol dukl arı et kiler güçl ü veya zayıf ol makt adır. 

Gest alt ilkeleri n öne mli kavra ml arı Ģu Ģekil de sıralanmakt adır: 

ġekil  -  ze mi n iliĢkisi:  Büt ün al gıla mal arda bir  Ģekil  bir  de ze mi n vardır  ve Ģekil  ar ka 

yüzeyi ol uĢt uran ze mi n içerisi nde anl a m kazanmakt adır (ġekil 2. 2. 1. 1). 

                                     

              ġekil 2. 2. 1. 1. Algıla mada Ģekil ze mi n iliĢki si ne örnek 
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Çevrel eyen bir  Ģekli n bağl a mı nda gör ül en bir  Ģekil,  hangisi ni n hangisi ol duğunu 

seçen zi hi n tarafı ndan, bir arka pl an üst ündeki bi çim ol arak yoruml anır.  

Deva mlılı k:  Al gıla ma  alanı nda bul unan ve aynı  yönde gi den biri ml er  birbirleri yl e 

iliĢkili olarak al gılanırlar (ġekil 2. 2. 1. 2).  

                    

               ġekil 2. 2. 1. 2. Algıla mada deva mlılı k il kesi ne örnek 

Yakı nlı k:  Birbiri ne yakın nesneler  gr up ol arak al gılanırlar.  Nesnel er,  aral arı ndaki 

mesafeni n de et kisi yle,  organi ze ol muĢ  bir  büt ünü t e msil  edi yor  ol arak görül ür  ( ġekil 

2. 2. 1. 3). 

                               

               ġekil 2. 2. 1. 3. Algıla mada yakı nlı k il kesine örnek 

Ta ma ml a ma il kesi:  Bir  nesneni n t a ma mı  gör ünmese de nesne t a ma ml anmı Ģ  ol arak 

al gılanabilir.  Zi hi n t anıyabileceği  bir  i mgeyi  çağrıĢtıran ögel er  sunul duğunda,  en 

yalı n ve en büyüğü ol uĢturacak Ģekil de verilenl eri tama ml ar (ġekil 2. 2. 1. 4).  

                               

                  ġekil 2. 2. 1. 4. Al gıla mada ta ma ml a ma ilkesi ne örnek 
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Gör ünen Ģekiller  dağı nı k bi çi mde kağıt  üzeri nde duran l ekel erden ol uĢt uğu hallerde, 

bi z belirli bir yapı yı tamaml ayı p görebil mekt eyi z. 

Benzerli k:  Birbiri ne benzer  biri ml er  bir  al gısal  büt ünl ük kazanırlar.  Ufak dairel eri n 

benzerli ği nasıl bir biçi m al gılayacağı mı zı belirlemekt edir (ġekil 2. 2. 1. 5). 

                                     

                 ġekil 2. 2. 1. 5. Al gıla mada benzerli k ilkesi ne örnek 

Ancak günü müz  çevresinde,  değiĢen t eknol oji  ve bil gi  biri ki mi  nedeni yle al gıla ma 

konusunda da bazı  ufak f arklılaĢ mal ar  ol uĢ muĢtur.  EĢza manlılık ve görsel  al gı da 

i majları n beyi nde depolanmal arı  bir  yandan al gıyı  farklılaĢtırırken bir  yandan da 

Ģeffaflı k içi n yeni bakıĢ açıları nı n ol uĢ ması nı sağlamakt adır.  

ġeffaflı ğı n al gısı nda öne mli  ol an fakt örlerden biri  görsel  al gı dır.  Dı Ģ mekanda 

gerçekl eĢen büt ün sosyal  akti vitelerde ve i nsanl ar  arası ndaki  iliĢkilerde,  gör me 

duyusu biri nci derecede öne m kazanmakt adır. 

Gör me  duyusunun çevredeki  ol uĢuml arı  al gıla ma f arklılıkları  göst erdi ği  ve t asarı m 

süreci ni  öne mli  öl çüde et kiledi ği  gözl e ml enmektedir.  Bu veriler,  fi zi ksel  çevreni n 

bi çi ml eniĢi ni n iliĢkilerin kavranabil mesi,  mekansal  ol uĢum ve boyutl arı n 

al gılanabil mesi  i çi n en öne mli  kriteri n i nsan duyul arı  ol duğunun göst ergesi dir.  Al gı 

ise duyudan farklı  ol arak ki Ģi ni n bekl entileri ni,  geç mi Ģ  deneyi ml eri ni  ve öğren me 

süreçl eri ni  de i çerir  ki  bu süreçt e,  i ç ve dı Ģ  et kenl er  birbirleri ni  et kileyerek bir  al gı 

ür ünü ol uĢt urur.  Ġç et menl er  i nsanı n psi kol oji k yapısı nı;  dıĢ  et kenl er  i se evrendeki 

uyarıcıları kapsa makt adırlar. 
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                                        ġekil 2. 2. 1. 6. Gözün yapısı                            

Gör me  ol ayı  ol dukça aĢamalı  bir  bi çi mde gerçekleĢir.  Gör me sırası nda,  herhangi  bir 

cisi mden gel en ı Ģı k demetl eri  (fot onl ar),  gözün önündeki  l ensi n i çi nden kırılarak 

geçer  ve gözün ar ka t arafı ndaki  reti naya t ers ol arak düĢer.  Buradaki  hücrel er 

tarafı ndan el ektri k si nyali ne dönüĢt ürül en görme  uyarıları,  si nirler  aracılı ğı  il e, 

beyni n arka kı s mı ndaki gör me  mer kezi  adı  verilen küçük bir  böl geye ul aĢır  [ 13]  

(ġekil  2. 2. 1. 6).  Bu el ektrik si nyali  bir  di zi  iĢle mden sonra,  beyi ndeki  bu mer kezde 

gör ünt ü ol arak al gılanır.  Yani  gör me  ol ayı,  gerçekte beyni n ar kası ndaki  küçük,  ı Ģı ğı n 

hi çbir Ģekil de gire medi ği, kapkaranlı k bir nokt ada yaĢanır.  

Bili m yazarı  Rit a Carter,  “ Mappi ng The Mi nd” i si mli  kitabı nda,  “gör mek i çi n 

gözl ere i hti yaç yokt ur” diyerek,  bili m ada ml arı  t arafı ndan gerçekl eĢtirilen öne mli  bir 

deneye yer ver mekt edir: 

Deneyde gör me  özürl ü ki Ģilere,  vi deo resi ml erini  titreĢi ml ere dönüĢt üren bir  ci haz 

takıl dı.  Bu ki Ģileri n gözleri ni n yanı na t akılan bi r  ka mera i se uyarıları  bu ki Ģi ni n 

beyni ne gönderi yordu.  Böyl ece bu kiĢi  sürekli  ol arak görsel  dünyadan uyarı 

al abili yordu.  Hast alar  bir  süre sonra gerçekten gör üyor muĢ  gi bi  davran maya 

baĢl adılar.  Ör neği n,  ci hazl ardan biri nde gör ünt üyü yakl aĢtır mak i çi n bir  lens  vardı. 

Bu l ens  hast a uyarıl madan çalıĢtırıldı ğı nda,  hast a gör ünt ü büyüyerek üzeri ne 

geli yor muĢ gi bi gördüğü içi n i ki kol u ile kendi ni kor uma i hti yacı hisset mi Ģtir [14]. 

2. 2. 2. ġEFFAFLI ĞI N ALGI LANMASI  

Açı k,  i çten,  dür üst  gi bi  soyut  anl a ml arı  da bünyesinde bul unduran Ģeffaflı k kavra mı, 

bu mecazi  anl a ml arı  duygusal  yolla al gılarken f izi ki  Ģeffaflı ğı  t anı ml ayan kavra m 

görsel yolla al gılanır. 
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Ma ddeni n,  di ğer  bir  deyiĢle mal ze meni n,  kendi ne özgü bir  niteliği  ol arak 

düĢünül ebilen fi zi ksel  Ģeffaflı ğı n hi ssedilebil mesi  i çi n üç t e mel  kavramı n varlı ğı 

gerekli dir:  IĢı k,  madde,  boĢl uk.  Bu kavra ml ar  nesnel eri n arası nda ve nesneleri n kendi 

içi ndeki  Ģeffaflı k-geçirgenli k iliĢkisi ni  t anı ml ayan ana bileĢenl erdir.  IĢı k,  madde ve 

boĢl uğun arası ndaki iliĢki, gör me süreci ni tama ml a makt adır. 

Ma dde,  bir  fi zi ksel  varlı k i fadesi dir,  belirli  bir  sı nır  i çi nde yer  al an hac mi n bir  kütlesi 

ol duğunu t anı ml ar.  En büyük boĢl uğu ol uĢt uran evrende pek çok madde yer  alır.  Bu 

maddel eri n her  biri ni n et rafı  ve i ç haci ml eri ndeki  boĢl ukl ar  sonsuz bir  dol uluk iliĢkisi 

yarat makt adır [7]. 

BoĢl uk varlı ğı mı zı  kuĢatır.  BoĢ  hac mi n i çi nde hareket  ederiz,  Ģekilleri  gör ür üz, 

sesleri  duyarız,  esi ntileri  hi ssederiz … BoĢl uk ağaç  ve t oz gi bi  maddesel  bi r  varlı ktır. 

Onun görsel  for mu,  boyut  ve öl çül eri,  ı Ģı ğı n özelli kleri,  for mun bileĢenleri yl e 

tanı ml anan mekansal  sı nırları n al gıla ması na dayanır.  Mi mari,  boĢl uğun yakal anması, 

kapatıl ması, kalı planması ve kütleni n bileĢenl eri nce organi ze edil mesi yl e oluĢur [15]. 

Ci si ml eri n gör ül mesi ni  ve renkl eri n ayırt  edil mesi ni  sağl ayan fi zi ksel  enerji  ol arak 

tanı ml anan ı Ģı ğı n i se belirgi n ve doğr udan t anıml an mı Ģ  bir  yol  i zle mesi ne karĢı n 

farklı  doku ve mal ze mel erle,  bi çi mi ni n değiĢtiril mesi,  yay ma bi çi ml eri 

belirleyebil mesi,  hatta defor me  edilebil mesi  mümkündür.  Mi marlı k;  ı Ģı ğın ki mli ği ni 

yeni den Ģekillendirebilecek bir  yakl aĢı mı  beraberi nde getir meli dir.  Mal ze mel er; 

onl arı n üzeri ne düĢen ve i çi nden geçen ı Ģı kl a t anı ml anabilir.  Bu ı Ģı k et kisi;  renkl er, 

dokul ar,  kırıl mal ar,  yansı mal ar,  gökkuĢağı msı  süzül mel er,  sayda mlı kl ar,  buğul u 

yansı mal ar, opti k yansı mal ar, deri nli k ve mal ze me et kisi ni doğur makt adır [16]. 

IĢı kla Ģeffaflı ğı n al gısı ve bu al gı nı n derecel endirilmesi mü mkün hal e gelir. 

Var ol an madde,  boĢl ukta ıĢı ğı n da yardı mı  ve oyunl arı yla gör ünür  hal e gelir, 

Ģeffaflı k al gılanır, göl gelenmel er ve daha birçok görsel oyunl ar vücut bul ur. 

Yarı  Ģeffaf  bir  mal ze meye vuran ı Ģı k Ģeffaflı ğın art ması na neden ol ur.  Ayrı ca 

maddeni n yoğunl uğuna bağlı  ol arak değiĢen ıĢık t ut ucul uğu yi ne o maddeni n 

ĢeffaflaĢ ması  il e doğr u orantılı  ol arak değiĢ mekt edir  [7].  Buna ek ol arak inceltil mi Ģ 

bir  kağı da t ut ul an bir ı Ģı k kaynağı nı n Ģi ddeti ni n artırıl ması yl a geçirgenli ği n 

sağlanabil di ği, kağı dı n yarı Ģeffaf bir niteli k sergiledi ği gözl enir.  
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Gest alt  il kel eri ni n Ģeffaflık al gısı ndaki  yeri  çok öne mli dir.  Özellikle Ģeffaf  ol mayan 

mal ze mel erle ol uĢt urul an Ģeffaflı ğı n al gısı nda bu beĢ  il ke bi ze bu algı nı n nasıl 

sağl andı ğı nı açı kl a mada büyük yardı mcı dır. 

Bi r  ör ümcek ağı nı  ör nek ol arak el e al alı m.  Ör ü mcek ağı  Ģeffaf  ol madı ğı  hal de,  ağı n 

dı Ģı nda kal an boĢl ukl ardaki  gör ünt ül eri n birbiri ne yakı nlı ğı,  deva mlılı ğı  ve büt ün bir 

ko mpozisyon ol ması  nedeni yl e benzerli ği  görsel  ol arak t a ma ml anı p bir ze mi n mi Ģ 

gi bi  al gılanır.  Gest alt‟ı n i lkeleri  örümcek ağı na Ģeffaf  di yebil me mi zi  sağl ayan al gıları 

ortaya koyar.  

ġeffaflı ğı n al gısı nda en öne mli  ol an nokt a eĢza manlılı ktır.  ġeffaf  keli mesi nin eĢi  ol an 

sayda mı n sözl ük anl a mında varol an “arkası ndaki  nesnel eri n gör ül mesi ne engel 

ol mayan” t anı mı,  he m Ģeffaf  yani  sayda m nesneyi  he m de ar kası ndaki  ci s mi 

eĢza manlı  ol arak gör meyi  kapsa makt adır.  Burada üzeri nde dur ul ması  gereken nokt a 

ise,  Ģeffaflı kta esas  ol an eĢza manlılıksa “i ki  nesneni n her  za man ar ka arkaya ol ması 

Ģart  mı dır?” i Ģte bu çeliĢki  Ģeffaflı ğı n di ğer  t anı mı  ol an Kepes,   Ro we  ve  Sl ut zky‟ ni n 

Ģeffaflı k t anı ml arı nı  doğur ur.  “görsel  zarar  ver meksi zi n i ç i çe geçen nesnel eri n 

al gısı” … Ro we  ve  Sl utzky‟ ni n,  Ģeffaflı ğı  belirsizlik ve kaos  ol arak nitelendir mel eri 

de bu sebepl edir. 

Cache' ni n “Eart h Moves” adlı  eseri nde,  Montreux' de bir  apart man dairesi ni n dı Ģ 

topografisi ni n gör ünt üsünü,  pencere aracılı ğı yla;  eĢza manlı  al gı  ve dol ayısı yl a 

doğan,  i ç dı Ģ  büt ünl üğünün sağl anması  il e anlatır.  Var ol an pencere daha sonra 

daireni n i çi ne katlanır  ve dı Ģt a ol an i çe dönüĢür  ve i çt e ol an dıĢdaki yl e birlikte varlı k 

kazanır.  Bu süreçt en ort aya kut ul ar  yeri ne daha akıĢkan bir  kar maĢı k t orbalar  mantı ğı 

çı kar  :  " A' nı n i çi nde B vardır,  bu B' ni n A' yı  kapsa ma yet eneği ni  ortadan kal dır maz. 

Pencere manzarayı çerçevel er ve benzer biçi mde manzara da çerçeveyi kapsar. " [17]  

Cache‟ye göre bunun nedeni ni  ise;  mi mari  i mgel eri n bir  dı Ģ  gerçekliği n i ki ncil 

yansı mal arı  değil  de i nsan beyni ni n özel  bir  i mge t ürü ol duğu biri ncil  bir dünyanı n 

parçal arı yla ol uĢt urul ması ndandır.  " Beyni mi z dünyayı  yeni den üret en si nirlerden 

ol uĢan bir  si ne manı n merkezi  değil dir;  al gıları mı z, i mgel eri n arası nda i mgeler  ol arak 

Ģeyleri n yüzeyi ne yazılır." [17] 

Bu i mge dünyası i nsandan önce ol uĢ muĢt ur ve daha biri ncil, Plat ocu, hümanistik bir 

dünyanı n te msili ya da figürasoynu ile denetlenemez ya da sı nırlana maz. Decartes' ci 

uza msal koordi natları n sabitlenmesi ne ve sı nırlanması na karĢı çı kan bu geçi ci i mge 
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orta mı i mgel er arası ndaki araya eklenmi Ģ uza ml arda ortaya çı kan yeni hareketleri n 

ya da yaratı ml arı n ol duğu di na mi k ve değiĢken bir dünyadır.  

Bu geçi cili k ve değiĢkenli kle ol uĢan al gı i se Montreux' deki  apart manı n 

penceresi ndeki  i majları  yine aynı  değiĢken ve geçicili kle eĢza manlı  ve üst  üste bi nen, 

büt ünl eĢ mi Ģ bir hal de al gılar ve yoruml ar.  

Cal vi no “ Ameri ka Dersleri” kitabı nda,  edebiyattaki  hı zı  anl atırken bu hı zı n 

yarat acağı eĢza manlı al gılamadan bahseder. 

“ Usl ubun hı zlı  ve özl ü bir  kı salı kta ol ması  hoĢumuza gi der;  çünkü böyle bir  üsl up 

birçok eĢza manlı  fi kirle dol durur  zi hni mi zi,  ya da bu fi kirler  öyl e hı zlı  dizilirler  ki 

birbiri  ardı  sıra,  eĢza manlı  ol dukl arı  i zl eni mi ni  uyandırırlar  bi zde;  söz  konusu fi kirler 

öyl e bir  düĢünce veya imge  ya da r uhsal  duyum sağnağı na t ut arlar  ki  zi hni mi zi, 

zi hni mi z ya büt ünüyl e, bi rer  birer  kucakl ayamaz  bunl arı  ya da oyal anmaya, 

duygul ardan yoksun kalmaya vakti yokt ur. ”  Calvi no [3] 

Cal vi no‟nun edebi yat  i çin yor uml adı ğı  hı z ve hızı n kaynağı  ol an hareket,  aslı nda 

yaĢantı mı zda da görsel  anl a mda farklı  al gıla mal ar  yaratır.  Hareket  ve hı zla beraber 

gör ül en i majları n beynimi zde üst  üst e bi nmesi,  eĢza manlılıkla bunl arı n algısı;  Ro we 

ve Sl ut zky‟ni n gör üngüsel  Ģeffaflı kta t anı ml adıkl arı  kar maĢa ve i ç i çe geç meyi 

ör nekl er. 

" Mohol y- Nagy;  Vi si on in Moti on"  ( Hareket  Halinde Gör me)  adlı  eserinde süreli 

ol arak "sayda m sel ofan yaprakl ar",  "sayda m pl astik",  "sayda mlı k ve hareket  hali nde 

ıĢık",  " Rubens' i n ı Ģı nsal sayda m göl gel eri" derken kitabı n di kkatli  bir oku ması 

sanat çı  i çi n böyl esi  gerçek sayda mlı ğı n çoğunlukl a belli  eğretilemeli  niteli kl erle 

donan mı Ģ  ol duğu düĢüncesi ni  i ma  edebilir.  Bi çimsel  bazı  bi ndir mel er,  Mohol y' nı n 

bi ze anl attı ğı na göre,  "mekan ve za man sabitleri ni n üst esi nden gelir. Anl a mlı 

kar maĢı klı klara göze çarpmayan özelli kler  giydirirler.  Bi ndir mel eri n sayda m 

niteli kleri  çoğunl ukl a bağl a mı n sayda mlı ğı nı  da i ma  ederek nesnedeki  farkı na 

varıl mayan yapısal  nitelikleri  açı ğa çı karır" [1].  Hareketle birli kt e ol uĢan bu 

bi ndir mel er  bi ze Ro we  ve Sl ut zky' ni n bahsetti ği belirsizli k ve kar maĢayı  hatırlatı p 

onl arı n tanı ml adı ğı Ģeffaflığı düĢündür ür.  

Hareketi n Ģeffaflı ğı n al gılanması ndaki  bir  di ğer  r olü i se Ģeffaf  ol mayan mal ze mel eri n 

boĢl ukl arı nı n bir  büt ün hali nde al gılanması nı  kol aylaĢtır ması dır.  Daha önceden 

verdi ği mi z ör ümcek ağı  ör neği nde,  gözün dol uluk ve  boĢl uk sı klı ğı nı  tek bakı Ģl a 
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al gıla ması  ol ası  bir  durum ol duğundan görsel al gıla mada he m ağı n he m de 

arkası ndaki  cis mi n göründüğünden bahset mi Ģtik.  Ancak dol ul uk ve boĢl ukl arı n 

birden fazl a di zisi ni n göz t arafı ndan t ek bir  seferde al gılana ma ması  dur umunda 

hareket bu süreci tama ml ayan bir et men ol arak karĢı mı za çı kar.  

Hareket  hali ndeki  göz,  dol ul ukl a birli kte boĢl ukl arı  da ar d ar da al gılar.  Za man 

fakt örünün de et kisi yle birbirine yakı n süreli  al gılanan boĢl ukl ar  beyni mi z tarafı ndan 

al gılanır  ve dol u ol an kısı ml ar  t a ma ml anır.  Dol ayısı yl a dol ul uk ve boĢl uk hareket 

nedeni yl e deva m eder  Ģekil de eĢ  za manlı  al gılanmı Ģ  ol ur.  ĠkiĢer  metre arayl a di kil mi Ģ 

ağaç di zisi ni  düĢündüğümüzde eğer  hareket  halinde bu di zi ni n yanı ndan geçi yorsak 

gövdel er  ve yaprakl ar  arası ndan gör ünen,  arkada kal an cisi ml er  panaromi k ol arak 

deva m edecek ve bi z arkadakileri de al gıla mı Ģ olacağı z.  

ġeffaflı k al gısı nda mesafe de öne mli dir.  ġeffaf ol an nesneni n arkası nda bul unan 

di ğer  nesneni n al gısı nı n tekil  ol ma ması nı  sağl ayan,  arkada kal an nesneni n önünde bir 

de Ģeffaf bir nesne ol duğunu bi ze hissettiren et ken mesafedir. 

Mesafe dedi ği mi z al gı,  bir  çeĢit  üç boyutl u gör me Ģekli dir.  Gör ünt ül erde mesafe ve 

deri nli k hi ssi ni  uyandıran Ģeyl er  i se perspektif,  göl ge ve hareket  dedi ği mi z 

unsurlardır.  Opti k bili mi nde mekan (space)  al gısı denilen bu al gı  Ģekli,  çok kar maĢı k 

siste ml erle sağl anır.  Bu siste mi  en basit  Ģekli yl e Ģöyl e anl atabiliriz:  Aslı nda 

gözü müze gel en gör ünt ü sadece i ki  boyutl udur.  Yani  yüksekli k ve geniĢli k öl çül eri ne 

sahi ptir.  Göz merceği ne gel en gör ünt ül eri n boyutları  ve i ki  gözün aynı  anda i ki  farklı 

gör ünt ü gör mesi  deri nli k ve  mesafe hi ssi ni  ol uĢt urur.  Bi zi m her  bir  gözü müze düĢen 

gör ünt ü,  di ğer  göze gel en gör ünt üden açı,  ı Ģı k gi bi  unsurlar  açısı ndan farklıdır.  Beyi n 

bu i ki  farklı  görünt üyü t ek bir  resi m hali ne getirerek deri nli k ve mesafe hi ssi ni 

ol uĢt urur. 

Üç  boyutl u fil m yapılırken de bu t ekni k kullanılır.  Ġki  farklı  açı dan çekilen gör ünt ü 

aynı  ekran üzeri ne  yansıtılır.  Seyirciler  renk f iltresi  veya pol arize filtreli  özel 

gözl ükl er  t akarlar.  Gözl üğün ca mı ndaki  filtreler  iki  gör ünt üden biri ni  yakal ar,  beyi n 

bunl arı  birleĢtiri p üç boyutl u gör ünt ü hali ne getirir.  Ġki  boyutl u bir  reti nada deri nli k 

hi ssi ni n ol uĢ ması,  i ki  boyutl u bir  resi m t uvalinde gerçekçi  bir  derinli k hi ssi 

ol uĢt ur maya çalıĢan ressa ml arı n kullandı ğı  t ekni ğe çok benzer.  Deri nlik hi ssi ni 

ol uĢt uran bazı  öne mli  unsurlar  vardır.  Bunl ar; nesnel eri n üst  üst e yerleĢ mesi, 

at mosfer  perspektifi,  doku değiĢi mi,  doğr usal perspektif,  boyut,  yüksekli k ve 
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harekettir.  Ör neği n doku değiĢi mi  deri nli k hi ssi ni n ol uĢumunda son derece 

öne mli dir.  Üzeri nde dolaĢtı ğı mı z yüzey,  ör neği n bir  yol  ya da çi çekl erle dol u bir 

tarla aslı nda bir  dokudur.  Bi ze yakı n ol an dokul ar  daha  det aylı,  uzakt a kalanl ar  i se 

daha sili k gözükür.  Bu yüzden bir  doku üzeri ne yerleĢtirilen nesnelerin mesafesi 

hakkı nda yargı da bul unmak daha kol aydır. 

 

                          ġekil 2. 2. 2. 1. Al gı da mesafe ve derinli k iliĢkisi 

Yukarı daki  resi mde ar kadaki  çi zgi  öndeki  çi zgiden neredeyse i ki  kat  daha uzun 

dur uyor.  Oysa her  i ki  çizgi  de aynı  boyda.  Bu örnekt e de gör ül düğü gi bi,  çi zgileri n 

kullanı mı,  perspektif,  ı Ģık,  göl ge gi bi  unsurlar  i nsanları n bazı  nesnel eri  olduğundan 

farklı  gör mel eri ne neden ol abil mekt edir.  Ama  aslı nda t üm nesneler  t ek bir  yer de, 

beyni mi zdeki görünt ü merkezi nde al gılanmakt adır (ġekil 2. 2. 2. 1). 

Ayrı ca burada göl ge ve ı Ģı k unsurl arı  da devreye girerek üç boyutl u gör ünt üyü 

tama ml arlar.  Nit eki m baĢarılı  ressa ml arı n yaptı ğı  resi ml eri  hayranlı kl a 

seyret me mi zi n nedeni,  göl ge ve perspektif  unsurları nı  kullanarak res me  verdi kl eri 

deri nli k ve gerçekli k hissi dir.  Perspektif,  uzaktaki  Ģeyl eri n,  gören kiĢi ye göre 

yakı ndaki  Ģeyl ere oranl a daha küçük ol arak gözükmesi nden kaynakl anır.  Örneği n bir 

manzara res mi ne baktı ğı mı zda uzakt aki  ağaçl ar küçük,  yakı ndaki  ağaçlar  büyük 

gözükür  ya da arka pl andaki  dağ gör ünt üsü ön pl anda duran i nsan görünt üsünden 

daha küçük çi zilir.  Doğrusal  perspektifte i se ressa ml ar  paral el  çi zgileri  kullanırlar. 

Ör neği n,  tren rayl arı  uf uk çi zgisi nde birleĢerek mesafe ve deri nlik hi ssi ni 

ol uĢt ururlar. 

Deri nli k hi ssi ni  ol uĢt uran unsurları n en öne mlilerinden biri  doku değiĢimi dir.  Bi ze 

yakı n ol an dokul ar  daha det aylı,  uzakt a kal anlar  i se daha sili k gözükür.  Ör neği n 

sağdaki  resi mde de  görül düğü gi bi  renk,  göl ge ve  ı Ģı k kullanılarak,  düz bir  kağıt 

üzeri nde,  üç boyutl u,  derinli k hi ssi  ol an,  kabarı k ol duğu i zl eni mi ni  veren bi r  doku 

ol uĢt urul muĢt ur.  Sol daki r esi mde t üm nokt al ar  beyaz ol ması na rağmen,  siyah beyaz 

ol arak yanı p sönüyor görül mekt edir (ġekil 2. 2. 2. 2). 
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                          ġekil 2. 2. 2. 2. Al gı ya deri nli k hissi veren dokul ar 

Ressa ml arı n t abl ol arı nda kullandı kl arı  yönt e m,  beyni mi zde  meydana gel en gör ünt ü 

içi n de geçerli dir.  Beynimi zdeki  i ki  boyutl u bir  mekanda deri nli k,  ı Ģı k,  göl ge aynı 

met otla meydana gelir.  Bir  görünt üde ayrı ntılar,  yani  ı Ģı k,  göl ge ve boyutl ar  ne kadar 

ayrı ntılı  iĢlenirse o gör ünt ü,  o kadar  gerçekçi  olur  ve duyul arı mı zı  al datır.  Böyl ece 

bi z üçüncü boyut  ol an deri nli k ve mesafe var mıĢ  gi bi  hareket  ederiz.  Hal buki 

gör düğü müz büt ün görüntüler bir fil m karesi gi bi tek bir satıh üzeri nde bul unur [18]. 
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3. ġEFFAFLI ĞI N MĠ MARLI KTAKĠ KULLANI MI  

Ġncel edi ği mi z Ģeffaflı k kavra mı,  birden fazl a anl amda  yor uml anmı Ģ  ve bu yor uml arl a 

birli kte he m fi zi ksel,  he m ör gütsel,  he m de si mgesel  niteli kteki  bir  ki mli ğe 

bür ünmüĢt ür.  Ġnsanı n yarattı ğı  ve kullandı ğı  Ģeffaflı k,  i nsan kaynaklı  bir  uğraĢ  ol an 

mi marlı kt a t üm bu farklı tanı ml arı yl a karĢı mı za çık makt adır. 

ġeffaflı k kavra mı nı n mi marlı kt aki  analizi ni yaparken,  bu dur umun var ol ma 

derecel eri ni,  nedenl eri ni ve araçl arı nı incel eyeceğiz.  

3. 1. MALZE MENĠ N DOĞASI NDAN GELEN ġEFFAFLI K 

Sayda m mal ze mel eri n kullanıl ması yl a ol uĢan Ģeffaflı ktır.  Kullanılan mal ze meni n 

geçirgenli ği, Ģeffaflı ğı n derecesi ni belirler.  

3. 1. 1. TAM ġEFFAFLI K 

Nesnel eri n gör ünt ül eri ni def or me  et meksi zi n yaratılan Ģeffaflı ktır.  Geçirgenli ği n en 

fazla ol duğu dur umdur.  Kull anılan mal ze me,  görme  süreci nde yok muĢ  hi ssi  vererek 

arkası ndaki nesneyi net olarak al gıla ma mı za ol anak sağlar.  

Doğada,  farklı  bir  çok Ģeffaf  mal ze me ol ması na rağmen t ari hl er  boyu en yaygı n 

ol arak kullanılan Ģeffaf  mal ze me;  ca mdır.  GeliĢen t eknol oji  i se ca mı n kull anı m ve 

yapı m tekni kl eri ni değiĢtiren bir fakt ör ol muĢt ur. 

Sadece ı Ģı ğı n i ç mekana alı nması nı  ve bunun gerçekl eĢ mesi  sırası nda i kli m 

Ģartları ndan kor unmayı  a maçl ayan bu  ca m kullanı mı  ve il k pencere oluĢuml arı, 

mal ze meni n doğası ndan gel en Ģeffaflı ğı n mi marideki  il k kullanı ml arı ndandır.  Bu 

döne mdeki Ģeffaflı k ta mamen fonksi yonel nedenl erle ortaya çı kmı Ģtır. 

Ġl k ca m üreti m t ekni kl eriyle,  yapı da küçük öl çekl erde ve çok dest ekle kull anılan 

ca m,  daha önceden mekana ı Ģı k alı nması  i çi n bı rakılan boĢl ukl arı  dol duran ancak 

geçirgenli ği de aynen madde yok muĢçası na sağlayan niteli kte ol uĢuyl a kullanıl mı Ģtır. 
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TaĢı yı cı siste mdeki daha büyük açı klı kları n geçilmesi, dol ul uk-boĢl uk oranl arı ve 

geliĢen mal ze me teknol ojisine bağlı olarak ca mı n daha büyük ebatlarda kullanıl maya 

baĢl anması, ' dıĢ manzara'  ol gusunu beraberi nde getir mi Ģ, böyl ece iç ve dıĢ mekanl ar 

arası ndaki iletiĢi mi n art ması sağl anmı Ģtır. 

Sanayi  devri mi ni n getirdiği  ol anakl ar,  st andardizasyon ve t eknol oji ni n kullanı mı yl a 

ca m gi bi  Ģeffaf  ol an bir  mal ze meni n yapılardaki  kullanı m ol anakl arı geliĢ mi Ģ, 

böyl eli kle Ģeffaflı ğı n daha yaygı n hal de kullanı mı sağlanmı Ģtır. 

19.  yüzyılı n i ki nci  yarısında i nĢa edilen bol  ca mlı  tren i stasyonl arı,  kavĢak ifadesi 

taĢı yan mi mari  ör nekl eri  niteli ği  kazanmı Ģ  ve o za mana kadar  moda ol an,  goti k 

takli di üsl ubundan çok farklı bir üsl ubun ortaya çık ması na neden ol muĢt ur. 

1851 Londra Büyük Sergisi‟ndeki  Cr yst al  Palace‟ta bu açı kça gör ül mekt edir. 

Döne mi n il k modül er  siste mli  i nĢaatı  ol ma özelliği ni  t aĢı yan yapı  Ġ ngiltere' deki  bir 

yıllı k ca m üreti m kapasitesi ni n üçt e biri ni n yani  83 600 m²  ca m paneli n kullanıl dı ğı 

bi na sayda mlı ğı yl a " Cryst al  Pal ace -  Kristal  Saray''  adı nı  al mı Ģtır.  Tü m cephe 

dokul arı nı  ca m panellerin ol uĢt urduğu yapı nı n ortası nda kal an geniĢ  alan beĢi k 

tonozl u bir  çatı yla ört ülmüĢt ür.  Bi nanı n strükt ürünü ol uĢt uran kol onl ar  ve  kiriĢler 

prefabri ke ol arak üretilmi Ģtir.  Önceden yapıl mı Ģ  öğel eri n il k kez kullanıl dı ğı  bir 

ör nektir (ġekil 3. 1. 1. 1 ve ġekil 3. 1. 1. 2).   

         

       ġekil 3. 1. 1. 1. Cryst al Pal ace,                    ġekil 3. 1. 1. 2. Cryst al Pal ace, iç mekan,  

               Joseph Paxt on, 1851                                  Ġç mekan, Joseph Paxt on, 1851 

Gal erie Des  Machi nes  de Fransı zları n aynı  döne m i çi nde mi mari de st andardi zasyonu 

temel  al arak günün sanayisi ni  ve mal ze mel eri ni  (ca m ve çeli k baĢt a ol mak üzere) 

kullanan ve böyl eli kle Ģeffaf  mal ze meni n yapıdaki  kullanı mı na yeni  bir  boyut 

kazandıran yapıları ndandır (ġekil 3. 1. 1. 3 ve ġekil 3. 1. 1. 4).   
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    ġekil 3. 1. 1. 3. Gal erie Des Machi nes,          ġekil 3. 1. 1. 4. Gal erie Des Machi nes,  

                         Dut ert, 1889                                    iç mekan Dut ert, 1889        

Endüstri  devri mi yle birlikte mühendisli k dest eğindeki  çeli k ve de mir  mal ze meni n 

yapılarda kullanıl maya  baĢlanıl ması,  ca mı n bu mat eryallerle kullanı mı,  çelik i skel et 

ve ca mı n mode m mi marlık hareketi ni n anaht ar mat eryalleri  konu muna gel mesi ni 

sağla mı Ģtır [19].  

Ca m ve  met al;  i skel et  strükt ürlerdeki  geniĢ  açılım t eknol ojisi ni n il erle mesi yl e farklı 

bir  ki mli k kazanmı Ģtır.  Bunun ör neği ni  Walt er  Gr opi us  '  un 1911 yılı nda Al manya' da 

tasarladı ğı  Fagus  Fabri kası' nda gör mekt eyiz ( ġekil 3. 1. 1. 6).  Yoğun bir  çeli k i skel eti n 

ca ml a dest ekl endi ği  bu yapı  il k ör nekl erden biri dir.  1925 yılı nda Dessau' da 

tasarlanan Bauhaus  yapısı  da bu günün moder n t asarı mcıları nı n dı Ģ  ve i ç  mekan 

ent egrasyonu -Ģeffaf  cephe siste mi -  anl ayıĢı na öncül ük et mi Ģtir.  Bu yapı da düz ca m 

yüzeyde cephe boyunca deva m ederken;  yapı  iskel eti  gri dal  Ģekil de cepheyi 

böl müĢt ür [19] (ġekil 3. 1. 1. 5). 

           

                    ġekil 3. 1. 1. 5                                                 ġekil 3. 1. 1. 6  

      Bauhaus, Walter Gr opi us, 1926              Fagus Fabri kası, Walter Gr opius, 1911                                  
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20.  yüzyıl da Ģeffaflı ğı  kullanan bir  di ğer  mi mar  da Mi es  Van Der Rohe‟dur. 

Tasarladı ğı  ca m gökdel enl er  20.  yüzyıl  mi marisinde et kili  değiĢi ml erden biri  ol arak 

karĢı mı za çı kmakt adır. 

                               

           ġekil 3. 1. 1. 7. Ca m Gökdel en,                      ġekil 3. 1. 1. 8. Ca m Gökdel en,  

             Mi es Van Der Rohe, 1921                            Mi es Van Der Rohe, 1922        

Al manya' nı n il k gökdel en yarıĢ ması nda Mi es' in önerisi onu mi mari avangart sahnede 

mer kezi bir konu ma getirmi Ģtir. Daha önceki hiçbir çalıĢ ması geç mi Ģi n mi marisi nden 

zafer edası yl a doğan bu pırıltılı kayanı n ol ağandıĢı i mgesi ne sahi p değil di. Mi es' i n 

ca m bir kabukl a t üm bi nayı ört me düĢüncesi Avr upa' da bir ilkti ve birkaç on yıl dan 

önce tekni k açı dan mü mkün ol mayacaktı (ġekil 3. 1. 1. 7). 

Mi es' i n bu yapı yı  ve o sıralarda yaptı ğı  i ki nci  bir  ca m gökdel en pr oj esi ni  anl attı ğı  bir 

açı kl a ma Br uno Taut' ın çı kardı ğı  Fr ühlicht  dergisi nde yayı nl anmı Ģtır ve  Mi es 

Ģeffaflı k yakl aĢı mı nı Ģöyle açı kl ar: 

" Henüz i nĢaat  hali nde ol an gökdel enler  konstrüktif  düĢünceni n cesaretini  açı kça 

göst erirler.  Yüksel en çelik i skel eti n et kisi  büyül eyi ci dir.  Duvarlar  t a ma ml andı ğı nda 

bu et ki  kaybol ur,  konstrüktif  düĢünce ve sanatsal  bi çi ml enmeni n t e meli ol an fi kir 

ortadan sili nir,  çoğunl ukla anl a msı z ve sıradan bir  bi çi m kar gaĢası  ile giydirilir.  Bu 

aĢa mada yapı  sadece görünen boyutları  il e et kili  ol abilir.  Oysa bu yapıların,  bi zl eri n 

sadece t ekni k becerilerimi zi  ifade et mekt en öt eye niteli kl eri  ol malı dır.  Daha doğr usu 

insanlar  yeni  sorunl ara bi çi msel  kılıflar  gi ydir mekt en vazgeç meli,  yeni  iĢl evl erden 

doğr udan kaynakl anan sorunl arı  yanıtlayacak bi çi ml er  keĢfet meye çalıĢ malı dır. 

Gökdel enleri n yeni  konstrüktif  il kel eri,  t aĢı yıcı  ol mayan ca m duvarlar  kullanılı nca 
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açı kça ort aya çı kı yor.  Duvarda ca m kullanmak i nsanı  baĢka çözü ml er  ara maya zorl ar 

[20]. 

1922‟ de katıl dı ğı  Fri edrichstrasse gökdel en yarıĢması  i se Mi es' i  yeni  bir  est eti k ve 

strükt ürel  al ana t aĢı dı.  Pr oj ede t aĢı yı cı  strükt ür t a ma men i çe alı nmı Ģ,  düĢey ca m 

yüzeyl er  açı k döĢe me yüzeyl eri yle böl ünmüĢt ür.  Yapı  si metri k i ki  bl okt an 

ol uĢ makt adır.  Pr oj ede perde duvar  ol arak salt  ca m düĢünül müĢt ür  [19]  ( ġekil 

3. 1. 1. 8).  Farklı  kol aj  dene mel eri nde gökdel en ol dukça sayda m ve çarpı cı  bir  i mgeye 

sahi ptir.  Mi es‟i n or ganik hareketler  ve ca m kullanı mı yl a ol uĢt urduğu bu yapı yl a 

Hi gh t ech mi marl arı n baĢı nda gel en Nor man Foster‟ı n,  Willis Faber  & Du mas  ofis 

bi nası  arası nda bir  iliĢki kur mak ol ası dır  ( ġekil  3. 1. 1. 9).  Fost er,  dar  ve  uzun ca m 

panelleri birbirine tutt urarak ta ma men Ģeffaf bir cephe yarat mı Ģtır.                                                      

                              

     ġekil 3. 1. 1. 9.  Willis Faber & Du mas Ofis Bi nası, Nor man Fost er¸ 1970 

Mi es‟i n mi marlı k dünyası ndaki  öne mi  ort aya koyduğu il kel eri dir.  Sl ogan hali ne 

getirdi ği  il kel eri  onun he m mi mari  karakt eri ni  ortaya koy muĢ  he m de yaptı kl arı nı n 

bir  açı kl a ması  hali ne gelmi Ģtir.  Az  çokt ur  (l ess  is  more)  sözüyl e sadeli ği aradı ğı nı 

ifade eder.  Buradaki  az ifadesi ni n azalt mayı  doğur duğu ve  Mi es‟in de  ca m 

kullanı mı yl a ve Ģeffaflı kla yapı yı dıĢ duvarları ndan azalttığı düĢünül ebilir. 

Mi es‟i n büt ünüyl e gör ünen,  çeli k kafes  Ģekli ndeki  Farns wort h Evi‟ne baktığı mı zda 

da bu azalt ma ve cam kull anı mı  sayesi nde sayda m mal ze meyl e ol uĢt urul an 

Ģeffaflı ktan bahsedilebilir.  Ev,  “neredeyse hi çbir Ģey” sözünü se mbolleĢtir mekt edir 

[21].  Her  Ģey az,  sade,  bi rbirine karıĢ ma mı Ģ,  bu açı klı k bi nayı  hafiflet mekte,  “bi nayı 

usul ca yere kondur muĢ ya  da adet a yeri nden kal dır mı Ģ,  buharlaĢ manı n eĢi ği ne 

gel mi Ģ” [22] (ġekil 3. 1. 1.10 ve ġekil 3. 1. 1. 12). 
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   ġekil 3. 1. 1. 10. Farns wort h Evi, plan,          ġekil 3. 1. 1. 11. Farns wort h Evi, görünüĢ   

        Mi es Van Der Rohe, 1949                               Mi es Van Der Rohe, 1949                    

     

                     ġekil 3. 1. 1.12.  Farns wort h Evi, Mi es Van Der Rohe, 1949                                                

Far ns wort h Evi‟ndeki  ĢeffaflaĢ ma,  doğa ile mi mari  arası nda daha yoğun bir 

büt ünl eĢ me yarat makt adır [23] (ġekil 3. 1. 1. 11). 

“ Doğanı n da kendi  hayatı  ol malı dır.  Bi zl er  evleri mi zde ve mobil yal arımı zda aĢırı 

renk kullanarak onu bozmakt an kaçı nmalı yı z.  

Gerçekt en de doğayı  evl eri  daha yüksek bi r  birli kteli kte bul uĢt urmaya  çaba 

göst er meli yiz.  

Far ns wort h evi ni n ca m duvarları  arası ndan doğaya bakan bir  ki Ģi,  dıĢarıda  doğaya 

bakan bir  ki Ģi den daha fazl a bunun öne mi ni  algılar.  Daha fazl a doğa i l e büyük 

büt ünün daha fazl a bir parçası ol unur. ” [24]  Mi es Van Der Rohe 

Tü m bu doğaya yakı nl aĢma  mantı ğı nı n yanı  sıra ca mdan bir  ev,  i çi nde barındıracağı 

yaĢayıĢ bi çi mi açısı ndan da döne mi içi n devri m niteli ği taĢı yan bir yapı ydı.  

Mi es‟i n Far ns wort h evi ne benzer  bir  mantı kta yapılan Phili p Johnson' ı n tasarladı ğı, 

'' Ca m Ev' '  i se,  birkaç küp f or muyl a ĢekillenmiĢ,  sade ancak sofisti k bir  haci m 

kur gusunu beraberi nde getir mi Ģtir.  Yapı  kullanılan ca m yüzeyl eri n çokl uğuyl a 

nerdeyse yok muĢ hissi uyandıran bir yapı ya sahi ptir. 

Yapı nı n geneli nde mi nimalist  bir  yakl aĢı m haki mdir  ve i ç mekanda oyunsu bir 

et ki ni n varlı ğı ndan söz edil mekt edir.  Yapı  i çinden yüksel en t uğl a duvarl a i nĢa 

edil mi Ģ  sili ndiri k böl ümde,  banyo mekanı  ve mutfak bul unmakt adır.  Yapı 

tasarı mı ndaki  si metri k anl ayıĢı n haki mi yeti, mal ze mel er  arası ndaki  dengeli 
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ko mpozisyon ve  yer  düzl e mi nden yüksel mi Ģ  izleni mi  veren kütle etkisi  öne 

çı kmakt adır [25] (ġekil 3. 1. 1. 13 ve ġekil 3. 1. 1. 14). 

   

             ġekil 3. 1. 1. 13. Ca m Ev                                 ġekil 3. 1. 1. 14. Ca m Ev, iç mekan  

               Phili p Johnson, 1949                                    Ġç mekan, Phili p Johnson, 1949      

Ca m ev,  yaĢanabilirlik kavra mı nı n,  yaĢa m bi çi mi ne dönüĢt ürül düğü ve  kul lanı cı yı  bu 

yakl aĢı ml a birli kte barı ndıran bir haci m sunmakt adır [9]. 

Al bert o Ca mpo Baeza‟nı n t asarl adı ğı  ev de Johnson' ı n ca m evi ni  andırır.  Ca m 

kullanı mı yl a “yok muĢl uk” burada da gör ül ür.  Ancak bu sefer  t a ma men Ģeffaf  ol an 

kitle kai de üzeri nde yükseltil mekt edir.  Mi es‟i n  ve Johnson‟ı n ca m evl eri nden ayrılan 

en büyük özelli ği  de Gr eek mi marisi ndeki  gi bi  cam kütl eyi  bir  kai deye ot urt ması,  en 

baĢt a arazi yi  düzl e mesi sonra yapı yı  bunun üzeri ne ot urt ması dır  [ 26]. Baeza‟ nı n 

mahre mi yet  gerektiren mekanl arı  alt  katta,  kapalı  bir  mekan ol arak,  di nl enme 

mekanı nı  i se üst  katta ta ma men Ģeffaf  ol arak çözen yakl aĢı mı ;  yüzeyde t a ma men 

Ģeffaf,  doğanı n bir  parçası  ol an bir  yapı  ol uĢtur ması na ol anak sağl amı Ģtır.  Bu 

yakl aĢı m Ģeffaflı ğı,  maddeyi  yok et me  a macı yl a kullanmakt adır. Bent he m 

Cr ouwel‟ı n Scul pt ure Pavyonun‟ da da t avan ve  duvarlar  kesi ntisiz ca ml a 

ol uĢt urul ması  maddeyi  yok eder  özelli ktedir.  Sanki  yok muĢçası na t asarlanan yapı, 

varlı ğı nı i nkar edercesi ne Ģeffaflı ğı si mgel e mekt edir. 

Ta m Ģeffaflı ğı n bir  di ğer kullanı m nedeni  i se mevcut  sil üeti  boz ma ma  adı na yok muĢ 

hissi  ver mesi dir.  Ni ko Sor ola‟nı n Hel si nki‟de yaptı ğı  Car bon Cafe de bu anl ayıĢı 

yansıtır.  AhĢapt an yapılan kafeni n,  uzun i ki  cephesi  de ca mdır  ve böyl elikl e önden 

bakıl dı ğı nda arkada kal an sil üet görül ebilir. 

Ha wl ey Evi  ( 1896)  ve Li on Evi  ( 1855)  arası nda kal an “ Mi ni malist  Connector”,  ca m 

ev,  t ari hi  yapıları  Ģeffaf  geçiĢlerle birbiri ne bağl amaya ör nek bir  yapı dır.  Ca m,  non-
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met aryel  bir  el e man ol arak kullanılır  ve bu nedenl e i ki  t ari hi  yapı  vurgul anmak 

sureti yle birbirine bağl anır.  Ta ma men Ģeffaf  ol an bi na mi ni mal  t avrı yla sayda mlı ğı 

en üst nokt aya taĢır (ġekil 3. 1. 1. 15). 

                                          

                  ġekil 3. 1. 1. 15. Mi ni malist Connect or, Ui hl ei n Wilson, 1999 

Geç mi Ģ  ve gel ecek arasında bağ kur mak adı na yapılan Cor ni ng Gl ass  Cent er,  Ģeffaf 

cephesi yl e farklı bi nal arı birbiri ne bağl ayan ca m bir kut u ol arak düĢünül müĢt ür.  

Yat ay al ümi nyu m ve ca m cephesi yl e bi na,  müze ile fabri kanı n karĢıt  for ml arı nı 

iliĢkilendiri yor;  zira bu cephe  sayda mlı ğı yl a he m yeni  I nnovati on Cent er‟ı n 

gal erileri ni  he m de eski Gl ass  Cent er‟ı n ca m t uğl a cephesi ni  gözl er  önüne seri yor 

[27].  Aslı nda bu müzenin konsepti ni  de yansıtı yor.  Yeni  ve eski  bileĢenlerle müzeni n 

tari hi ortaya konuyor (ġekil 3. 1. 1. 16 ve ġekil 3. 1.1. 17). 

                        

                  ġekil 3. 1. 1. 16.                                                ġekil 3. 1. 1. 17.  

           Corni ng Gl ass Cent er,                                     Corni ng Gl ass Cent er, cephe  

         Wallace Harrison, 1951                                       Wallace Harrison, 1951 
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Pei‟ı n Louvre da sergiledi ği  yalı n,  saf  geomet ri ye dayanan mi marisi  ca mı n 

Ģeffaflı ğı yla güçl ü bir  etki  yarat mı Ģtır.  Le Cor busi er  ve onunl a birli kte Püri z mi n 

ilkeleri ni beni mseyen mi mar, seçti ği pira mit Ģekli içi n Ģunl arı söyler: 

“ Yeri n altı ndaki  al anl ara he m ı Ģı k he m de  hacim kazandıracak bir  bi çim ar ayıĢı na 

girdi k.  Ancak ca m pira mite var ma mı z çok uzun sür medi.  Ca m he m yeri n altı na ı Ģı ğı 

taĢı yor, he m de yer altı ndan Louvre‟u görebil meyi  sağlı yor. ” [28] (ġekil 3. 1. 1. 18) 

Ca mı n,  Louvre da sayda mlı k,  hafiflik,  maddesizl eĢ me  adı na kullanıl ması  çevreye 

duyul an öne mden de kaynakl anı yor.  Böyl ece ,  eski yi  t aklit  et meksi zi n bir  uyu m 

sağlanmı Ģ ol uyor. 

                                  

                                   ġekil 3. 1. 1. 18. Louvre Müzesi, Pei, 1983 

Ant al ya Fuar  al anı nda yapılan Sabancı  Kongre ve Fuar  mer kezi  de Pei‟ı n kullandı ğı 

saf  geo metri yl e ol uĢt urulan ca m bir  pira mittir.  Kullanılan geo metri yle,  silüet e giren 

Beydağl arı  il e ili nti  kurul muĢ,  kullanılan ca m mal ze me il e de i ç ve dı Ģ  mekan 

büt ünl üğü sağl anarak yapı nı n gökyüzüyl e bütünleĢ mesi ne ol anak sağl anmı Ģtır. 

Doğadaki  renk ve ı Ģı k oyunl arı nı,  bul utları n yansı ması  bu büt ünl eĢ meni n bir  parçası 

ol muĢt ur (ġekil 3. 1. 1. 19 ve ġekil 3. 1. 1. 20). 

              

ġekil 3. 1. 1. 19. Sabancı Kongre ve Fuar Mer kezi,          ġekil 3. 1. 1. 20. Ġç mekan 

              YaĢar Mar ul yalı, 1999                                       YaĢar Mar ul yalı, 1999  
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Von Ger kan ve ort akl arını n t asarladı ğı  Lei pzi g Ti caret  Fuar‟ı ndaki  Ģeffaflıkt a Cr yst al 

Pal ace vari  bir  yakl aĢım gözl enir  ( ġekil  3. 1.1. 21).  Moder n t eknol ojiyl e ca mı n 

kullanı mı  Ģeffaflı ğı  sağlar.   Sal onun en öne mli nokt ası  kuĢkusuz ca m sal onudur. 

Yapı nı n mi marl arı,  sal ondaki  Ģeffaflı k ve güvenli k bekl entileri ni  Ģöyl e t arif  eder: 

“ġeffaflı k ve e mni yet,  ca m sal onu i çi n i ki  öne mli  t asarı m kriteri mi zdi.  Ma ksi mu m 

Ģeffaflı k i çi n e mni yeti  de t ehli keye at madan,  gölgeyi  mi ni mu ma  i ndirdi k.  Ġst enilen 

bu kapsa mlı  Ģeffaflı k i çin t ek seçenek sertleĢtiril mi Ģ  l a mi ne ca mı n uygul anabilir 

e mni yeti ydi.  Gaye mi z,  gel eneksel  çerçevele me yönt e ml eri  yeri ne,  l a mi ne ca mı  fark 

edil meyen birleĢtir me nokt aları  ile kor umaktır. ” Tü m bu çabal ar,  net  biti ml er  ve 

yalı n Ģeffaflı k i çi n verilen uğraĢlardır.  Yıllar  önce Cr yst al  Pal ace t a gerçekl eĢtirilen 

düĢünceyi, teknol oji olarak bir adı m öt eye göt ür me çabası dır. 

                  

                 ġekil 3. 1. 1. 21.  Lei pzi g Ti caret Fuarı, Von Ger kan, Mar g, 1996 

ġeffaflı ğı  mal ze me ve camı  kullanan ( yüksek t eknol oji)  t e melleri,  endüstri  devri mi ne 

ve yüzyıl baĢı nda yapıl mıĢtır.  

Te meli  Cr yst al  Pal ace' a,  garlara,  dayanan Hi gh Tech mi marisi nde,  Ģeffaf  mal ze me  ve 

ca mı  kullanı mı  di kkat  çeker.  Yapı  adet a kabukları ndan kurt ul up t üm bi leĢenl eri ni 

gözl er önüne serer. 
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      ġekil 3. 1. 1. 22. Müni h Oli mpi yat                ġekil 3. 1. 1. 23. St adyumun ağsı ört üsü 

         Stadyu mu, Frei Otto, 1972                                         Frei Ott o, 1972 

Cr yst al  Pal ace‟ı n i nĢası ndan sonra dı Ģ  cephe duvarları nda ca m kabuğun kull anı mı 

hi gh t ech mi mari  i çi n en öne mli  konul ardan biri  hali ne gel di.  Bu aynı  zamanda Frei 

Ot t o „ nun Montreal  deki  dünya f uarı nda yaptı ğı  Al man pavyonunda kullandı ğı  son 

derece i nce me mbran yapı yı  da kapsar.  Aynı  düĢünce Müni h Oli mpi yat 

St adyu mu‟ nda da gör ülür  [ 29].  Kullanılan bu i nce me mbran  he m teknol oji yi 

yansıtır,  he m de bu narin yapı  düĢünsel  ve fi zi ksel  anl a mda Ģeffaflı ğı  yakal ar  ( ġekil 

3. 1. 1. 22 ve ġekil 3. 1. 1. 23). 

Nox mi marlı ğı nda V2 Laborat uvarı  ve i ç mekanı ndaki  Ģeffaf  separat örler  di kkat 

çeki ci dir.  Fi zi ksel  ol arak Ģeffaf  bir  mal ze meni n kullanı mı yl a i nsana göre Ģekil  al an 

bir tasarı m ol uĢt urul muĢtur (ġekil 3. 1. 1. 24). 

    

       ġekil 3. 1. 1. 24. V2 Medya Laborat uvarı, iç mekan, Lars Spuybr oek, 1998 

Mi mar  Lars  Spuybr oek,  V2 Medya Laborat uvarı nı  V2‟ ni n yenilenmesi ni n bir  parçası 

ol arak t asarla mı Ģtır.  Yapı  t a ma men bil gisayarda,  li neer  ol mayan ve zamana bağlı 

mi mari ye ol anak tanı yan ani masyon progra mı yl a geliĢtiril mi Ģtir. 
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Spuybr oek kendi kiĢisel stili içi n Ģunl arı söyl üyor: 

“ Var ol an yapı yı  dur gunlaĢtıran,  onu öl ümünü parlatan bir  yenile medense buradaki 

mi mari;  mobil yanı n ve t ekstilin varol an dur um i çi ndeki  hareketi  sunar,  hı zlandırır, 

yönl endirir,  eği p büker.  Bu yolla gücün,  yönel mel eri n ve yayl arı n ol uĢum s üreci yl e 

üretilen bil gisayardan kontrpl aklar  ve pvc bor ul ardaki  eğili p bükül me yönteml eri ni, 

döĢe meni n dal gal anmasını,  ayarlanabilir  yaylı  ayaklı  sandal yel eri,  kablol arla ve 

yayl arla t utt urul an 4 mm kalı nlı klı  Ģeffaf  pl astik duvarı n gerili mi ni,  yer ve  masal ar 

arası ndaki  akıĢkan geçiĢi ve  daha sonra da i nsan vücudundaki  geçiĢi  gerçekl eĢtirdi k. 

Burada gerçekl eĢecek t üm i nsan davranıĢları nı  ve nör o-elektri ksel  geç mi Ģi 

sağl ayacak kol ve bacak kasl arı düĢünül dü. ” [30]. 

Nayl on separat örleri n yapı daki  kullanı mı nı n bir  di ğer  öne mli  nokt ası  ise Ģeffaflı ğı n 

derecel enmesi  açısı ndan öne mli  bir  ör nek t eĢkil  et mesi dir.  Katlanabilir  nayl on 

separat örün resi mde de gör ül düğü gi bi  ( ġekil  3.1. 1. 24)  gevĢeyerek üst  üste bir  al gı 

ol uĢt urduğu yerlerde aslında Ģeffaf  ol an mal zemeni n Ģeffaflı ğı nı n azaldı ğı  daha 

bul anı k bir görünt ü ol uĢtur duğu di kkati çeker.  

Aynı  Ģeffaf  mal ze menin üst  üst e i ki  defa gör me süreci ne gir mesi nin onu yarı 

Ģeffaflı ğa yakı nl aĢtırdı ğı söyl enebilir. 

ġeffaflı k derecesi ni n bozul ması,  aslı nda sayda m bir  mal ze me ol an ca mı n,  teknol oji k 

müdahal elerle farklılaĢtırıl ması yl a da günü müzde sı kça karĢı mı za çı kan bir  dur um 

hali ni al makt adır. 

Artı k t eknol oji yle,  ca mı n Ģeffaflı ğı;  mat,  parlak, ku ml u,  t elli,  i nce,  kalı n,  t e mperli, 

renkli, dokul u, dokusuz, düz, yarı Ģeffaf, bombeli bir hal e dönüĢt ürül ebil mekt edir.  

3. 1. 2. YARI ġEFFAFLI K 

Ma ddeni n t a m geçirgen ol ma ma  dur umudur.  Görünt ü veya ı Ģı k;  varol duğu gi bi  değil 

de mal ze meden kaynaklanan defor masyonl a algılanır.  Gör me  süreci ne,  gör ül en 

nesne il e birli kte,  gözle nesne arası ndaki  yarı Ģeffaf  mal ze mede ekl enir  ( ġekil 

3. 1. 2. 1).  Buzl u ca m,  naylon poĢet,  t ül  perde gi bi  mal ze mel ere bakıl dı ğı nda he m bu 

mal ze mel eri he m de arkası nda varol an nesnel eri görebiliriz (ġekil 3. 1. 2. 2). 
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   ġekil 3. 1. 2. 1. Yarı ġeffaf Buzl u Ca m               ġekil 3. 1. 2. 2. Yarı ġeffaf Bul ut  

Mi chael  Van Val kenburgh' ı n gerçekl eĢtirdi ği  Radcliffe Ice Walls‟ta dondur ucu 

havada hafif-deli kli  bir  met al  çit  üzeri nden serbest  ol arak bı rakılan su akı ntısı nı n 

aĢağı  i nerken ol uĢt urduğu yarı  sayda m geçiĢ  i mkanı  veren buzl anma  il e metafori k bir 

anl atı mı n iĢlendi ği görülmekt edir (ġekil 3. 1. 2. 3 ve ġekil 3. 1. 2. 4). 

       

      ġekil 3. 1. 2. 3. Radcliffe Ice Walls,                  ġekil 3. 1. 2. 4. Radcliffe Ice Walls, 

     Gündüz görünüĢ, Van Gerkan, 1988                Gece görünüĢ, Van Ger kan, 1988 

Yarı  Ģeffaflı ğı n,  gi zlerken bir  yandan da i çeri yi  sezdiren doğası  yapı ya gize m kat ar. 

Ayrı ca renkli  yarı  saydam met aryallerle ol uĢt urulan vitrayl ar  yapı  i çi nde mi sti k bir 

hava yaratır. 

Goti k mi marisi nde konstrüksi yon i çi n dai ma yapıl ma mı Ģı  deneyen mi mar,  mi sti k 

espri yl e dol u bir  i ç mekan yarat maya uğraĢ maktadır.  Zira ortaçağı n ti pi k düĢün me 

tarzı  ol an skol asti k espri, f elsefeyl e di n karıĢı mı ndan meydana gel mi Ģ  ve gotik çağda, 

kat edralleri n i ç mekanl arı  kadar  girift  ol muĢt ur.  Kat edraller  kendi  çağı nın esprisi ni n 

bir  ür ünü,  aynı  za manda resi mli  bi r  di ni  ansi klopedi  görselli ği ni  de t aĢı makt adır. 

Port aller,  renkli  ca ml ar,  cahil  hal ka di n bil gisi  ver mek i çi n kutsal  kitaptan alı nmı Ģ 

sahnel erle süsl enmi Ģtir  (ġekil  3. 1. 2. 5).  Bu yapılarda kullanılan vitray caml arı,  geniĢ 

açı klı kları n kapatılabil diği büyük ebatlarda da kullanıl mı Ģtır (ġekil 3. 1. 2. 6). 
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    ġekil 3. 1. 2. 5. Rei ms kat edrali,                      ġekil 3. 1. 2. 6. Sai nt e ġapeli, 

           Vitrayl ar, 1211-1311                                iç mekanda vitray, 1248 

Yarı  Ģeffaflı ğı n,  gi ze ml i  yapısı  Jacques  Herzog ve Pi erre de Meur on' un Goet z 

Coll ecti on yapısı nda kendi ni  hi ssettirir.  Yapı,  çift  buzl u ca m yüzeyl erle destekl enmi Ģ 

strükt ürü il e sanki  hayali bi r  si mge veya bit me mi Ģlik,  ' ' havada asılı  kal mı Ģlık''  hissi 

uyandır makt adır.  Bu da,  ' ' Mi esian''  ca m kut ul arın berraklı ğı nı,  açı klı ğı nı t a ma mı yl a 

ortadan kal dıran,  apaçı k göst erirli k niteli ği ni  belirsiz bir  Ģekil de gi zl eyen ancak 

sezdiren bir anl ayıĢa çevir mekt edir [31] (ġekil 3. 1.2. 7). 

   

                   ġekil 3. 1. 2. 7. Goet z Collection, Herzog & De Meur on, 1991 

Ar kada ne ol duğu merakı nı  uyandıran bir  Ģeffaflık yarat mak i steyen mi marl ar,  ı Ģı k 

ve i kli m değiĢi mi ne bağlı  ol arak hayal  gücüne açı k görsel  et kiler  yarat abilecek bir 

yapı kurgul a mı Ģlardır. 
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Buzl u ca m il e ol uĢt urulan bu farklı  Ģeffaflı k yakl aĢı mı nı n bir  uzantısı  da Tat e 

Moder n Sanat  Gal erisi‟dir  ( ġekil  3. 1. 2. 8 ve ġekil 3. 1. 2. 9).  Daha önce santral  bi nası 

ol arak i Ģlev gören yapı nı n mi ni mu m değiĢikli kl e dönüĢt ürül mesi  Her zog ve 

Me ur on‟ un il k konsepti dir.  Ancak bu dönüĢümün en öne mli  özelli ği;  Londra‟nı n her 

yeri nden he men gör ünebilecek ol an,  ca m bir  kutu Ģekli ndeki  çatı  katı nı n ekl enmesi 

ol muĢt ur.  

Bu ca m kut u,  Ģehri n üst ünü saran ı Ģı ğı  yansıtırken bazen keskin hatl arla 

belirgi nl eĢ mekt e bazen de gri gökyüzü içi nde erimekt edir … 

Goet z Collecti on‟da gözl e mci yi  düĢündüren belirsizli k,  Herzog ve  Meur on 

tarafı ndan burada da yi nelenerek bul utlar arası ndaki gize mli kut u ol uĢt urulmuĢt ur.  

     

                       ġekil 3. 1. 2. 8.                                                   ġekil 3. 1. 2. 9. 

             Tat e Modern Sanat Gal erisi,                                  Yol dan görünüĢ,  

             Herzog & De Meur on, 1998                         Herzog & De Meur on, 1998              

Seul‟de,  Sa msung i çi n tasarlanan Rodi n pavyonunda;  t asarı m,  “ Kat edral” adlı  bir 

Rodi n heykeli ni n r uhunu t aĢır  ( ġekil  3. 1. 2. 10 ve ġekil  3. 1. 2. 11).  Heykel,  her  i nsanı n 

iki  eli ni n bir  araya geliĢi,  dokunuĢu ve neredeyse ayrılıĢı  duygusunu yaratır.  Ell er 

arası ndaki  açı klı k,  i nsanda he m güven he m de gergi nli k duygusunu yarat makt adır. 

IĢı k ve göl ge oyunl arı,  bu et ki yi  daha güçl ü kılar.  Ġki  duvar  arası ndaki  açı klı k,  l oĢ 

ıĢığı n huzurl u ve aynı  za manda yeni k doğasını n et kisi yle,  fi zi ksel  rahatl a mayı 

karakt erize eder  [ 32]. Ca m i se ol uĢt urul an opaklı kla büyül eyici ve  merak 

uyandırıcı dır.  Ayrı ca kullanılan ca m sayesi nde maksi mu m öl çüde gün ıĢı ğı ndan 

yararlanılırken gecel eyi n i se dı Ģarı ya maksi mu m öl çüde hayranlı k uyandırıcı  ı Ģıl  ı Ģıl 

bir ale m yaratıl makt adır. 
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    ġekil 3. 1. 2. 10. Rodi n Pavyonu                ġekil 3. 1. 2. 11. Rodi n Pavyonu,  iç mekan 

         Raul A. Barreneche, 1998                                Raul A. Barreneche, 1998 

Kazuyo Seji ma‟ nı n Nakahechi  de t asarladı ğı  müzede Herzog ve Meur on oluĢt urduğu 

gi ze mli  kut u i majı nı  çağrıĢtırır  ( ġekil  3. 1. 2. 12).  Dal gal anan dağ di zileri nin önünde 

uzunl a ması na yayılan,  yalı n yapı;  opak ca ml a ol uĢt urul muĢt ur.  Ca m cephe bir 

yandan davet kar  bir  i maj  sergilerken bir  yandan da i çeri ni n t a m ol arak seçil mesi ne 

izi n ver meyen opaklı k içerdeki ni n ne ol duğu hakkı nda merak uyandır makt adır. 

“Parlayan bir yıldız gi bi gi ze mi ni korur …”  

                        

                  ġekil 3. 1. 2. 12. Nakahechi‟de Müze, Kazuyo Seji ma, 1997 

Ar kada ne ol duğu merakını  uyandıran bir  doğaya sahi p ol an yarı  Ģeffaf  mal ze mel er 

aynı  za manda renkli  çeĢitleri yle ol uĢt urul an vitraylarla yapı  i çi nde mi sti k bir  hava da 

yarat mada kullanılır. 

Avust urya,  Bregenz‟de Pet er  Zu mt hor  t arafı ndan t asarlanan sergi  bi nası; ca m,  çeli k 

ve bet ondan üretilen ve sahi p ol duğu ı Ģı k kol ektörleri  il e gün boyu biri ktirdi ği  ıĢı ğı, 

sergilenen eserleri n özgün bi çi mde al gılanabil mesi  i çi n kullanan bir  siste m ol uĢt urur. 
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IĢı ğı n ve göl geni n et kileyici  ve gi ze mli  bir  hava yarattı ğı  yapı,  bir  ıĢı k kut usu gi bi dir. 

Tü m çevresel  para metreleri n t ensel  ve Ģiirsel  bir  dile dönüĢt üğü yarı  sayda m yapı da 

goti k kat edralleri ni n vi trayl arı nı n yarattı ğı  et kini n çağdaĢ  bir  yor umu ol duğu 

düĢünül ebilir (ġekil 3. 1. 2. 13).  

 

                       ġekil 4. 1. 2. 13.  Kunst haus, Pet er Zumt hor, 1990-1997 

3. 1. 3. ġEFFAF OLMAMA DURUMU 

IĢı ğı  ve nesneleri n gör üntüleri ni  geçir meyen mal ze mel erdir.  Gör me  sürecinde  sadece 

bu mal ze me yer  alır.  Arkada bul unan nesne,  mal ze meni n sahi p ol duğu haci mce 

tama men ört ül üdür. Geçirgenli kten söz edile mez.  

3. 2. ÖRGÜTLENMĠ ġ ġEFFAFLI K 

ġeffaflı ğı n,  maddeye ait  bir  niteli k ol masından öt e;  Ģeffaf  ol mayan farklı 

mal ze mel eri n bir  araya getirilip ör gütlenmesi yl e,  al gı  boyut unda yaratılabilen bir 

kavra m ol arak kabul  edilmesi dir.  ġeffaf  ol mayan mal ze mel erde yapılan organi zasyon 

sonucu;  Kepes‟i n ve Rowe  ve Sl ut zky' ni n makalel eri nde yap mı Ģ  ol dukl arı  Ģeffaflı k 

tanı mı nda belirtilen “görsel  zarar  ver meksi zi n iç i çe geçen nesneleri n eĢza manlı 

al gısı”na dayalı bir Ģeffaflık söz konusudur.  

ġeffaflı k t anı mı nda varol an “arkası ndaki  Ģeyl erin gör ül mesi ne engel  ol mayan” 

ifadesi  aynı  za manda hem ar kadaki  nesneyi  he m de Ģeffaf  di ye t anı ml anan maddeyi 

gör meyi  (al gıla mayı,  varol duğunu bil meyi)  i çerir.  ĠĢte bu aynı  anda al gılanan i ki 

farklı  durum ( ġekil  3. 2. 1),  Gyor gy Kepes' i n ' 'Language of  Vi si on"da bahsetti ği 

eĢanlı, eĢza manlı okumayı doğurur.  

Bu il keyi  her  Ģeffaflı k dur umunun varol uĢunda algıla ma mı zı n yanı  sıra sırf  bu il ke 

üzeri ne ot uran Ģeffaflı k dur uml arı da düĢünül ebilir. 
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                                  ġekil 3. 2. 1. EĢza manlı al gılama,   

                                          (he m vazo he m yüz)        

ġeffaf  ol mayan mal zemel eri n belirli  aralı klarda,  farklı  niteli k veya ni celi kl erle 

kullanı mı yl a ol uĢt urul an ı zgara msı  yapılar  ve yapı  el e manl arı nda dol ul uk ve 

boĢl ukl ar  nedeni yl e oluĢacak eĢza manlı  al gı Ģeffaflı ğı  doğur ur.  BoĢl ukl ardaki 

i majları n üst  üst e bi nmesi  beyni mi zde onl arı n t ama ml a ma  il kesi yl e büt ün bir  nesne 

ol arak al gılanması nı  sağlar  ( ġekil  3. 2. 2,  ġekil  3. 2.3 ve ġekil  3. 2. 4).  Bu çerçevede bir 

kat manl aĢ madan da söz edilebilir. 

                         

         ġekil 3. 2. 2.                            ġekil 3. 2. 3.                               ġekil 3. 2.4.  

  Modada ġeffaf Izgara                Meyve Müzesi                        Aksoy Technal      

Bi r  ör ümceği n ol uĢt urduğu ağ,  buna verilebilecek en i yi  ör nektir.  Ol uĢt urulan i nceci k 

ağı n ı zgara msı  gör ünü mü ar kada kal an nesneni n al gısı nı  yok et mez.  Ağın kendi si 

Ģeffaf ol ma ması na rağmen Ģeffaf mı Ģ gi bi arkada kal an nesne görünür.  

Gör me  süreci  he m ar kada kal an nesneyi  he m de Ģeffaf  ol mayan nesneyi  kapsar.  Bu 

tür  Ģeffaflı kta öne mli  olan mal ze meni n doğası ndan kaynakl anan özelli k değil dir, 

öne mli  ol an gör me  al gısını n t anı ml adı kl arı dır.  Mal ze mede ol uĢt urul an farklı  boĢl uk 

yada i ncelt mel er  büt üne baktı ğı mı zda değiĢi k oranda Ģeffaflı k yarat abilir.  Doğada da 

bu t ür  bir  Ģeffaflı ğı n varlı ğı ndan bahsedilebilir.  Yazı n yaprakl arı yla ye myeĢil  ol an 
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ağaçlar  arkası ndaki  nesneyi  göst er mezken kı Ģın yaprakl arı nı  dökt ükl eri  za man 

dalları n bir  ı zgara mi sali  arkası ndaki  nesneleri  göst erir  bir  hal  aldı ğı ndan 

bahsedebiliriz. Doğadaki  bu örnekl eri n yansı mal arını mi mari de de görebiliriz.  

M. Ö.  7000 l erde menhirlerle yapılan,  birer  mezar  yapıları  veya yıl dızlarla iliĢkili, 

di nî  anıtlar  veya kur ban sunakl arı  ol duğu düĢünül en cr oml ech ( kromlek)l er  ve 

st onehange ör gütlenmi Ģ  Ģeffaflı k i çi n verilebilecek i yi  ör nekl erden biri dir  ( ġekil  3. 2. 5 

ve ġekil 3. 2. 6 ). 

                

  ġekil 3. 2. 5. Menhir                            ġekil 3. 2. 6. Cr o ml ech ( Kr oml ek) 

   

 

                                           ġekil 3. 2. 7. St onehange 

Me nhirleri n bir  düzen dahili nde,  boĢl uk bırakılarak di zil di ği  bu yapıların hareket 

hali ndeki  al gısı,  Ģeffaflı ğın en belirgi n i Ģareti dir.  Gözl e mci  anıtı n etrafı nda döner ken 

ortadaki  herhangi  bir  nesneye odakl andı ğı nda,  t uru sonunda ci s mi  t a ma men gör müĢ 

ol ur.  Bu gözl e m sırası nda belirli  aralıkl arla görünt üyü ört en t aĢlar,  hı z ve hareket 

nedeni yl e ve buna ek olarak bakıĢ  açıları nı n değiĢ mesi yl e beyni mi zi n boĢl ukl ardaki 

gör ünt üyü t a ma ml a ması ve  al gı nı n sağl anmasıyl a he men yanl arı ndaki boĢl ukl ar 

nedeni yl e ĢeffaflaĢırlar.  BoĢl ukl ardaki  i majları n hareketle beraber  üst  üste bi nmel eri 

ve eĢza manlı  al gıları  beyni mi zdeki  t a ma ml a mayla nesneyi  t a m ol arak gör me mi zi 

sağlar. ġeffaflaĢ ma eĢzamanlılı kla sağlanır (ġekil 3. 2. 7). 
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Eski  Yunan Mi marisi nde sı klı kla kullanılan kolonl ar  ve ar kadlı  geçiĢlerde aynı  t ür 

Ģeffaflı ktan söz et mek mü mkündür.  Hareketle sağlanan farklı  bakıĢlar  eĢzamanlılı kl a 

ör gütlenmi Ģ bir Ģeffaflı k yaratır (ġekil 3. 2. 8 ve ġekil 3. 2. 9). 

                              

                    ġekil 3. 2. 8.  Part henon                                   ġekil 3. 2. 9.  Theseion 

Hareketle çakıĢtırılan bu gör ünt ül er,  günü müz mi marisi nde i mmet aryalist  yor uml arl a 

tasarlanan yapıları n bazıları nda t eknol oji ni n yardı mı yl a mekana yansıtılan görsel 

i majları n ol uĢt urduğu eĢza manlı  al gı  ve mekandaki  görsel  i maj  çakıĢmal arı  il e 

benzeĢtir mek mü mkündür. 

Ro we  ve Sl ut zky‟ni n  Ģeffaf  i çi n yaptı ğı  “i ç içe geçen nesneler  görme  ve  her 

nesneni n payl aĢılan parçayı  kendi ne yorarak bütünl üğünü kor uma” t anımı na benzer 

ol arak i mmet aryaliteyl e sadece t asarlanmı Ģ  veya i nĢa edil mi Ģ  strükt ürleri  değil, 

mi mari  feno meni,  belleği,  kol ektif  veya bireysel  ol arak görebil mekt eyiz.  Beyi nl ere 

depol anmı Ģ  i majlar  ve si nir  siste mi nden gel en baskılar  Ģekli nde giren, 

insanlaĢtırıl mı Ģ  bir  mi mari  bellekt en bahsedilebilmekt edir.  Burada bir  yandan beyi n 

tarafı ndan al gılanan t eknol oji k ifadel eri n bir  yor umunu,  öt e yandan beyi ndeki 

depol anmı Ģ  i majlarla i lgili  baĢka bir  yor umu görebil mekt eyiz.  Bu yüzden 

i mmet aryali n sı nırları  birbirinden farklı,  fakat  birbiri ni  t a ma ml ayan yakl aĢı ml ar 

öner mekt edir [32]. 

Toyo Ġt o‟nun “Egg of  t he Wi nds” pr oj esi nde cephe,  gündüz basit  bir  yansıtıcı  i ken 

gece i majlarla dol u bir ekran hali ne gelir.  UçuĢan i majlarla yaratılan görselli k, 

cepheye yerleĢtirilen beĢ  li kit  kristal  pr oj ektör  sayesi nde yaratılır. Bil gisayar 

kontroll ü i majlar,  bir  hologra mı n veya sayda m bir  Ģekil de gör ül ebilir  enfor masyon 

taĢı yan ve ı Ģı k yayan bir  pl asti k nesneni n yabancılaĢ mı Ģ  kitlesiyl e ort aya 

çı kmakt adır. It o' ya göre bu i majlar , rüzgarla gelmekt e ve onunl a git mektedir [31].  
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" Architect ure i n a Si mulated Cit y''  adlı  makal esinde It o,  kalıcı  bir  varlık ol arak, 

hayali  ve geçi ci  bir  mi marlı k i nĢa edil mesi  gerekti ği ni  söyl eyerek,  dağılan ve 

kaybol an -ıĢı k veya pr ojeksi yon gi bi-  for ml arı n ve obj el eri n kullanıl dı ğı  mi mari ni n 

konsepti ni  vur gul a makt adır.  Bir  si ne ma i çi ndeymiĢ gi bi,  obj eleri n - benzeĢik ol arak- 

uçuĢl arı nı  yarat ma gayreti  ol malı dır.  Mi marları n el ektroni k medyaya  ol an il gileri,  ne 

teknol oji k fant ezileri ni n bir  ifadesi,  ne de düĢük el ektri k gerili mli  aydınl at manı n 

yarattı ğı  est eti ğe hayranlıktan kaynakl anmakt adır. Bunun kökl eri,  el ektronik il etiĢi m 

boyutları nı n güncel  hayatı n acı  veren geli p geçi cili ği ni  ve i vedili ği ni 

görselleĢtirebil mesi nde saklı dır [33]. 

                

                               ġekil 3. 2. 10. Gl ass Vi deo Gallery, Tschu mi, 1990   

Tschu mi ‟ni n Gl ass  Vi deo Gall ery çalıĢ ması nda,  sayda m yüzeyl er,  değiĢken vi deo 

ekranl arı  ve eği mli  hacim,  strükt ürel  gri d ve perspektif  bakıĢ,  t üm mi mari  i maj a 

üst ün gel mekt edir.  Tschu mi  bunu Ģöyl e açı klı yor:  “ Kalıcılı ğı n gör ünt üsü,  artan bir 

Ģekil de soyut  siste ml erin (t v ve el ektroni k imajl ar)  i mmat eryal  gösteri mi  il e 

aĢıl makt adır”[34].  Bahsedilen bu kalıcı  gör ünt ü,  yani  yapı nı n nesnel  varlığı,  üst  üst e 

çakıĢtırılan gör ünt ül erle i mmat eryal  bir  kat manl aĢ ma yarat arak,  belirsizli k ve 

kar maĢayl a de met arilize edilir (ġekil 3. 2. 10).  

Tschu mi ‟ni n bir  di ğer  proj esi  ise “gökyüzündeki  ca m ev” dir.  DüĢünce fırtınası  ol an 

bu pr oj e,  yoğun metropol  i çi nde sı nırsız bir  mekan yarat mak adı na ca mı n kullanıl dı ğı 

ve i mmet aryali n yok muĢ  hissi ni  de veren bir  t asarı mdır.  ġeffaf  di kdörtgen kabuk 

içi nde kı vrı mlı  ve serbest,  sı nırları  belirsiz bir  i ç haci m ol uĢt urul makt adır. Akı Ģkan 

duvarlarla yapı da opakl ık ve Ģeffaflı k arası nda geçiĢler  sağl anmakt adır.  Ayrı ca 

duvarları n di ğer  t arafı nı n dijital  ol ması  nedeni yl e he m hayatı n kendisi ni  yansıtırken 
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he m de çeĢitli  i maj  ve gör ünt ül erle bi r  t ür ekran hali ndedir  ( ġekil  3. 2. 11). 

Ol uĢt urul an bu Görsel çakıĢ ma ise Ģeffaflı ğı yansıt makt adır.  

      

                      ġekil 3. 2. 11. Gökyüzündeki Ca m Ev, Tschu mi, 1999 

Tod Wi llia ms  ve  Billie Tsi en' i n 1990 - 1991 yı lları  arası nda Amst erdam ve  Ne w 

Yor k' ta t asarladı kl arı  The Worl d Upsi de Do wn yarı  sayda m t aĢı nabilir  sahnesi nde, 

akt örleri n sil uetleri  ı Ģı k oyunl arı  ile ekranl arda oynatılarak pr oj eksi yonlar,  oyunun 

gerçek bir  parçası  hali ne gel mekt edir.  Bu yapılarda i mmet aryalite,  maddesel  ol ma ma 

anl a mı ndan çok fenomenal  bir  yakl aĢı ml a üst  üst e bi ndir mel er,  belirsizli k ve hareket 

hali ne dönüĢ müĢt ür. 

Bahsedilen;  üst  üst e bi nen görsel  i majları n eĢzamanlı  al gısı  ve bununa ek ol arak 

ol uĢan kat manl aĢ ma Jean Nouvel‟i n Ar ap Dünyası  Enst üt üsü Bi nası‟nda 

ör nekl enmekt edir  ( ġekil 3. 2. 12 ve ġekil  3. 2. 13). Nouvel  bi nayı  Ģu Ģekilde özetler: 

“ Kendi  t e msili nde baĢka a maçl ara hi z met  eden t eknol oji.  Arap Dünyası 

Enst üt üsü‟nün belirli  kısı ml arı nda,  birbirinden 80 metre uzakt a bul unan kat manl ar 

üst  üst e bi ndiril mi Ģ  gi bi gör ünüyor.  Bat an güneĢi  kitap kul esi nden seyretti ği mde 

kendi kendi me gerçekt en Ģeffaf bir bi na yarattı ğı mızı söyl üyorum” [35]. 

Kat manl aĢ mayl a ol uĢan Ģeffaflı k al gısal  boyut ta değiĢi k efektler  yarat abili yor. 

Gal eri yi  zi yaret  edenl eri n en ufak hareketleri  bile,  bağl antısız a ma  senkr onik yansı ma 

ve Ģeffaflı k gi bi  et kiler ol uĢt urduğu i çi n zi yaretçi  üzeri nde t ahmi n edile meyecek 

görsel et kiler yaratır. 
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                    ġekil 3. 2. 12.                                                         ġekil 3. 2. 13.  

             Arap Dünyası Enstit üsü,                                  Arap Dünyası Enstit üsü,  

         görünüĢ,  Jean Nouvel, 1987                            iç mekan, Jean Nouvel, 1987           

Sei ne Nehri  boyunca eski  Ģehre bakan ca m cephe üzeri ne yerl eĢtirilmi Ģ  Paris 

seri grafları,  gal eri  mekanları nda deneysel  ol an bir strateji yi  açı k seçi k hal e getiri yor 

ve ret ori kl eĢtiri yor.  ġehrin he m eski  hayal eti msi he m de doğr udan ya da “gerçek” 

i mgel eri,  t ek bir  ca m yüzey üzeri nde üst  üst e bi ndiril mi Ģ,  t a m ve  dol aysı z ol arak 

al gı ya açıl mı Ģtır  [ 35]. Bu bi ndir mel eri n ol uĢt urduğu eĢza manlı  bir al gı  söz 

konusudur. Yapı daki Ģeffaflı k bu yönde al gılanmalıdır.   

Jean Nouvel' in Cartier Foundati on yapısı nda f enomel  - örgütlenmi Ģ- Ģeffaflı ğı, 

kat manl aĢ mayı,  sı nırların belirsizleĢ mesi ni  ve eĢza manlı  i majları n yapı  cephesi nden 

al gısı nı gözl eyebiliriz (ġekil 3. 2. 14 ve ġekil 3. 2. 15). 

         

      ġekil 3. 2. 14. Cartier Foundati on, görünüĢ,                   ġekil 3. 2. 15. Cephe det ayı, 

                          Jean Nouvel, 1990                                         Jean Nouvel, 1990 

Cepheni n sı nırları nı  yitirdi ği  ve doğr udan mekana dönüĢt üğü Cartier  Foundati on' daki 

yaygı n sayda m ca m l evha kullanı mı yl a,  serbest ol arak ot uran strükt ür  siste mi,  üst 

üst e kapl anan gör ünt ü kur gusu ve kat manl aĢ mı Ģ yüzeyl eri n al gısı nı  doğur muĢt ur. 
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Ağaçl ar,  ca m l evhanı n gerisi ne konul arak sanki  bi naya katılı yor muĢ  hissi  verilir. 

Uzakt an bakan bir  göz binayı  üst  üst e bi nen i maj larla doğanı n parçası  ol arak gör ür. 

Sayda mlı k bi na kont urlarını  kapl ayan,  dı Ģt an bir  ca m per de duvar  gi ydirilerek el de 

edil me mi Ģtir.  

BoĢ  strükt ür  ve geçirgen mekanl arla yapı,  kent  bağl a mı nı  yakal a makl a birlikt e ol uĢan 

bu kat manl aĢ ma ve çoklu oku mayl a yapı  kaos  peĢi nde ol mak yeri ne kaosl a sarılı 

orta mda bu gerçeği n farkındadır. 

Jean Nouvel' in Cartier  Foundati on‟da uygul adı ğı t ürden ör gütlenmi Ģ  Ģeffaflı ğı,  Eri c 

van Egeraat' ın Utrecht, Hollanda' da gerçekl eĢtirdiği proj ede de görebiliriz.  

Yeni  ti caret  t ekni k okul unun fasad di zaynı nda sıradan ve  sı kı cı  mi mari den hi çbir  i z 

bırakmadan yeni den hayat  ver meyi  a maçl amı Ģtır.  Gerçek bir  Frankenst ei n 

hi kayesi nde ol abileceği  gi bi,  di zaynı n,  koca man gör ül mez cüssesi nden i çeri ye yeni 

bir  hayat  üfl e mesi  gerçekl eĢ meli ydi.  Okul da eğiti mi  verilen di si pli nler, moda  ve 

tekni k konul ar,  mi mari  tasarı m konsepti  aracılı ğıyl a ifade edilebilir  ol mal ıydı.  Büt ün 

bi na gi ze mli  bir  belirsizlik t aĢı yan,  yi ne de arkasında ol ana i ç gör ü kazandıran bir 

moda öğesi,  sayda m bir  tüle benzeyen ca m per del erle sar mal andı.  Bu cam ört ünün 

ardı nda bi nanı n di ğer  yanı,  t ekni k yanı  var.  Ca m f asadı n arkası nda binanı n sert 

çekirdeği,  strükt ürel  el emanl ar,  ahĢap el e manl ar,  sı vasız duvarlar  ve bi nayı  bir 

battani ye gi bi  saran sarı i zol asyon mal ze mel eri nin t ümü gör ül ebili yor  [27]  ( ġekil 

3. 2. 16 ve ġekil 3. 2. 17). 

                               

ġekil 3. 2. 16. Ultrecht Grafi k ve Moda Okul u,       ġekil 3. 2. 17. Ca m fasada bakıĢ     

        avl udan bakıĢ, Eric van Eqeraat, 1997                   Eric van Eqeraat, 1997 

Yapı nı n Cartier  Bi nası ndaki  gi bi  he m ca mdaki  yansı mal ar  nedeni yl e sahi p ol duğu 

üst  üst e i majları n eĢza manlı  al gısı  he m de ı zgaranın sahi p ol duğu Ģeffaflı k nedeni yl e 

gör üngüsel bir Ģeffaflı ğa vakıf ol duğu söyl enebilir.     
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Doğanı n t e meli nde yat an kaosun yansı ması  ol arak gör ül ebilecek dekonstrükti vi z m 

de t arifledi ği  kar maĢa,  belirsizli k ve i ç i çe geç meyl e Ro we  ve  Sl ut zky' ni n 

makal esi nde anlatılan  görüngüsel Ģeffaflı ğı hatırlatır. 

Dekonstrükti vist  düĢünceni n uygul ayı cısı  mi marl arı n,  Rus  konstrüktivistleri ni n 

bi çi ml eri ni,  yeni den kullandı kl arı  gözl enmekt edir.  Ancak burada alıĢagelmi Ģ  moder n 

kalı plar  ve asıl  ol arak düzen fi kri  sorgul anmaktadır.  Dekonstrükti vi z m bu anl a mda 

'' boĢaltıl mı Ģ,  soyul muĢ,  hatta patlatıl mı Ģ  bir  konstrükti viz m”  ol arak da 

yor uml anabil mekt edir.  Dekonstrüksi yonun anl a mı nı  irdel eyen mi mar  Wolfgang Pri x, 

teri mde yer  al an “de” ön eki ni n bir  Ģeyi n dı Ģarı  atıl ması  bozul ması anl a mı na 

gel di ği ni,  ”kon” eki ni n de  bir  araya getir me anl a mı  t aĢı dı ğı nı  belirt mekt edir. 

Dekonstrükti vist  mi mari düĢünce birbiri nden farklı,  birbirini  karĢılı klı  et kileyen, 

hatta bozan,  ancak birbirini  yok et meye çalıĢ mayan bi çi ml eri n bir  arada var ol ması 

ol arak yoruml anabilir [36] (ġekil 3. 2. 18 ve ġekil 3. 2. 19). 

        

     ġekil 3. 2. 18.  Apart man, Vi yana             ġekil 3. 2. 19. Vi yana‟da bir çatı tasarı mı                   

           Coop Hi mmel bl au, 1983                              Coop Hi mmel bl au, 1983 

Kar maĢa ve varol anı  gi zle meksi zi n yansıt madaki  Ģeffaflı k Hi gh Tech mi marisi yl e de 

karĢı mı za çı kar.  

Ġngiliz Ri chard Rogers  ve Ġt al yan Renzo Pi ano ür ünü ol arak 1977de yapılan Paris 

Po mpi dou Kült ür Mer kezi‟ni ele al dı ğı mı zda (ġekil 3. 2. 20 ve ġekil 3. 2. 21): 
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                               ġekil 3. 2. 20.                                                      ġekil 3. 2.21.  

                     Pompi dou Kült ür Mer kezi,                          Po mpi dou Kült ür Mer kezi,                                      

                           Renzo Piano, 1970                                  cephe, Renzo Piano, 1970 

Henüz bit me mi Ģ  yapı  ya da bir  petrol  rafi nerisi gör ünü mündeki  bu eserde  çağdaĢ 

strükt ür  ve t eknol oji  ört ül meden sergilenir.  Ġleri  t eknol oji  ( Hi gh- Tech)  di ye 

adl andırılan akı mı n il gi nç ör nekl eri nden ol an bu eserde t aĢı yı cı  kol onl ardan arı nmı Ģ 

50 metre açı klı ğı ndaki  i ç,  mekanda maksi mu m kullanı m esnekli ği  sağl anmıĢtır  [37]. 

Po mpi dou,  i çi  dı Ģ  yapı yor.  Bu dur umda;  dı Ģarı dan bakan aslı nda i çi  görüyor.  Bu 

ĢeffaflaĢ ma  mantı ğı nı n yanı  sıra cepheden bakan üzeri nde yapı  oluĢumu ve 

kat manl arı  nedeni yl e bir  kar maĢa et kisi  bırakı yor.  Böyl eli kle,  Ģeffaflı ğı  kaos 

nokt ası nda da yakalı yor.  

Hong Kong Shanghai  Bankası‟nda Ģeffaflı k yine Hi gh Tech mi marini n dol aylı 

anl atı mı,  kat manl aĢ ma ve kar maĢası yl a  gözl er  önüne seril mi Ģtir  ( ġekil  3. 2. 22,  ġekil 

3. 2. 23 ve ġekil 3. 2. 24). 

                       

          ġekil 3. 2. 22.                            ġekil 3. 2. 23.                               ġekil 3. 2. 24.   

Hong Kong Shanghai Bankası      Ġç mekana bakıĢ             Strükt ür ve gal eri birleĢi mi  

     Nor man Fost er, 1979           Nor man Fost er, 1979               Nor man Foster, 1979 
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Re m Kool haas'  ı n ' ' Bi bliot heque Nati onal e de France''  proj esi  sahi p ol duğu görsel 

kar maĢayl a di kkati  çeker.  Ancak,  dol u ca ml a kuĢatıl mı Ģ  kübi k bir  strüktür  ol arak; 

Ro we  ve Sl ut zky' ni n Ģeması nı n t a ma men dı Ģı nda kal an bir  sayda mlı k öner mekt edir. 

Onl arı n aradı ğı  görsel  kar maĢaya sahi p bir  bi na ol ması na rağmen,  Rowe' un sürekli 

savunduğu gel eneksel  cephe ol gusunu reddetmekt edir  [ 31].  Ant hony Vi dl er' i n 

keli mel eri nde i se bu yapı,  ' ' Bir  boĢl uk değil,  i ç haci ml eri n kristal  bir  blok i çi nde 

yüzecek Ģekil de ve asılı  dur duğu bi çi mde düzenlenmi Ģ,  katı  bir  bl okt ur.  Bunl ar  daha 

sonra kübün yüzeyi nde göl gesel  varlı klar  ol arak ifade bul makt adır.  Üç  boyutl ul ukl arı 

tuhaf  ve düzl e mselleĢmi Ģ  veya yassılaĢ mı Ģ  bir  Ģekil de ortaya konarak a morf 

yoğunl ukl arı n bir  oyunu i çi nde birbiri  üzeri ne süpere mpoze edil mi Ģlerdir''  Ģekli yl e 

geç mekt edir.  Vi dl er  bir  adı m daha at arak güncel mi marlı ğı n bu yeni  yönüyl e il gili 

ol arak,  ' ' Konu,  bil gi  ve engelle me arası nda çok zor  bir  ana asılı dır''  di yerek 

yüzeydeki al gıla ma kar maĢı klı ğı na di kkat çekmektedir [38]. 

Ör gütlenmi Ģ  Ģeffaflı k i çin öne mli  ol an kat manl aĢma dan bahsedil di ği nde,  bunun bir 

nedeni  ol arak;  i zleyi ci yi  belli  bir  mesefade t ut mak ol duğundan ve buna bağlı  ol arak 

da kendileri ne ait  fonksiyonu ol an cephe t e masından bahsedebiliriz.  Bu dur u mda 

cephe;  araya yerleĢtirilmi Ģ,  sokul muĢ  birer  obj e hali ni  al mı Ģtır.  Saishunkan 

Sei yaku' nun Kazuyo Sej i ma il e yaptı ğı  Kı z Yurdu pr oj esi  ve Fu mi hi ko Maki' ni n 

Sal zburg' daki  yeni  Kongre Bi nası' nda açı k bir Ģekil de görebiliriz.  Kı z yur dunun 

yoğun bir  Ģekil de maskel enmi Ģ,  bir  el ek gi bi  düzgün bir  Ģekil de  perfore edil mi Ģ 

cephesi,  daha çok i ç mekana yöneli k ve görselli kte maksi mu m engelle meyi 

sağla makt adır.  Hal buki  iç mekanl ar  yukarı dan ve cepheden süzül en,  filtre edil mi Ģ 

ıĢık sayesi nde ol dukça açı k ve özgür dür.  Kongre Bi nası' nda cephe i se daha çok 

açı klı ğa sahi ptir.  Fakat  buna rağmen gözl eyen ile kur ul an bağl antı,  Kı z Yurdu bi nası 

cephesi nden daha az bir kor uma kaygısı içi nde oluĢt urul ma mı Ģtır [31].  

Bu ör nekl erde bahsedilen maskel e me ve kat manl aĢ maya ek ol arak Herzog ve 

Mour on‟ un Basl e yaptığı  apart man da ör nek verilebilir  ( ġekil  3. 2. 25).  Cepheye 

gi ydirilen met al  ört ü,  yapını n Ģeffaflı k ve opaklı ğını  aynı  anda ort aya koyar.  Neti cede 

ol uĢan cephedeki  Ģeffaflık hi ssi  gözl e mci de farklı  bir  et ki  uyandırır.  Kat manl aĢ ma  ve 

maskel e me söz konusudur.  Bunun yanı  sıra ı zgaradaki  dol ul uk boĢl uk oranl arı nı n 

mesafe ile değiĢen al gısı, Ģeffaflı ğa et ki eden fakt örlerdendir.  
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               ġekil 3. 2. 25. Basle‟de apart man, Herzog & De Meur on, 1982 

Apart man cephesi ne uzak bir  mesafeden ı Ģı klar  yanmı yorken bakıl dı ğı nda masif  bir 

yüzey i zl eni mi  verirken i çeri deki  gözl e mci,  yakı n mesafeden baktı ğı nda dı Ģarı yı  t a m 

ol arak al gılayabilir.  ġeffaflı ğı n yönünü belirleyen bu niteli k eski  Tür k evl eri ni n 

cumbal arı  ört en kafeste de söz konusudur.  He m mahre mi yeti  he m de görselli ği  aynı 

anda sağlayan bu yakl aĢım Ģeffaflı k yönünün tayini yl e sağlanmakt adır.  

Herzog ve Mour on‟un Al manya‟da,  yaptı ğı  Ebers wal de Tekni k Okul  Ki t aplı ğı‟nda  

da kat manl ar,  kabukl ar, ört ül er  gör ül mekt edir  (ġekil  3. 2. 26).  Ancak bu Ģeffaf  bir 

ört üden zi yade görsel i majları içeren daha kar maĢık bir kat mandır.  

               

      ġekil 3. 2. 26. Ebers wal de Tekni k Okul Kitaplığı, Herzog & De Meur on, 1997 
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Dı Ģ  kabuk,  gerisi nde ne yattı ğı nı  haykıran,  üzerine fi gürati ve i majlar  yazıl mı Ģ  ol an 

bir “peçe” olarak Ģekillendiril mi Ģtir.   

“ Döv meli  bet on deri” mi sali  yapı nı n bet on ve caml arı nda i majlar  vardır.  Bu i majl ar 

tekrarlayan bir  Ģerit  halinde büt ün yapı yı  kuĢatır.  Ca mda ve bet onda deva m eden 

i majlar,  bu i ki  mal ze meni n doğası  gereği  sergiledi kl eri  özelli kleri  maskeleyerek t ek 

hal e dönüĢt ürür.  Ca mı,  yarı  opak hal e getirirken bet onu da parıltılı  bir  ıĢımaya  sahi p 

kılar [39]. 

Feno mel  Ģeffaflı ğı,  Herzog ve Meur on‟ un bir  çok yapısı nda görebiliriz.  Mul house 

daki  Ri col a yapısı nda,  Ģeffaflı k ve opaklı k arası ndaki  uzl aĢ mayı  screen- pri nt ed 

levhal arla sağl a mı Ģl ardır ( ġekil  3. 2. 27).  Bu hi ç bekl enmedi k bir  et ki  yarat makt a ve 

yapı  dol ul uk boĢl uk arasında di alekti k ayrı mı n önüne geçerek bu i ki  dur umu beraber 

ortaya koy makt adır                              

                                               

                             ġekil 3. 2. 27. Ri cola, Herzog & De Meur on, 1994                            

Di ğer  yandan,  çağdaĢ  mi marl ar,  bugünün t eknol oji  ve kült üründe,  yüzey ve deri 

üzeri ndeki  odakl anmayla karĢı  karĢı ya kal dılar.  20.  yy‟ı n erken döne ml eri nde 

moder nistler,  genel de ca m ve di ğer  transparan mal ze mel eri  kullanarak yüzey ve 

deri n mekan arası ndaki  gerili mi  eĢ  za manlı  ol arak ort aya koy muĢl ardır.  Bu i ç ve  dı Ģ 

arası nda di alekti k bir bölme ol uĢt ur muĢt ur.  

Re m Kool haas‟ı n yaptığı  Lille deki  Congrexpo yapıları nda Ģeffaflı k;  içi n dı Ģt an 

ayrı mı,  kat manl aĢ mayl a meydana gelir.  En dı Ģta bul unan sayda m kapl ama  bi naya 

deri nli k hi ssi  kat arken bi r  yandan da arası nda havanı n dol aĢtı ğı  Ģeffaf  bir  me mbr anı 

ol uĢt urur (ġekil 3. 2. 28). 
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                              ġekil 3. 2. 28. Congrexpo, Re m Kool haas, 1994 

3. 3.  SI NI RLARI N BELĠ RSĠ ZLEġ MESĠ  VE GEÇĠ ġLĠ LĠ KLE OLUġ AN 

ġEFFAFLI K 

ġeffaflı k kavra mı,  beraberi nde düĢündür düğü geçirgenli kl e yor uml andı ğı nda 

mekansal  boyutta geçiĢliliği  ve geçirgenli k nedeni yl e görsel  veya al gısal sı nırları n 

hafifle mesi sayesi nde yaratılacak ĢeffaflaĢ mayı akla getirir. 

Pl an düzeyi ndeki  geçirgenli k veya mekandaki  akıcılı k yapı  i çi nde varol an sı nırları n 

buharlaĢtırıl ması  anl a mı nda i ncel endi ği nde Ģeffaflı ğı  referans  eder.  Bu geçirgenli k 

kentte de hissedilir. 

Sı nırları  buharlaĢtıran geçirgenli k,  Ģehir  yerleĢi mi  öl çeği nde;  dol ul uk ve boĢl ukl arı n, 

geo metrileri n al gılanabilirliği  ile yakı ndan iliĢkili  ol muĢt ur.  Di ğer  yandan pl an 

öl çeği nde ise mekanl ar arası geçiĢliliği n sağlanması ile mü mkündür.  

Dol ul uk-boĢl uk iliĢkisi nin ve konut-avl u geçiĢliliği ni n vur gul anması  açısından M. Ö. 

11.  yüzyıl da i nĢa edil miĢ,  Ne w Mexi co' da Chaco Kanyonu yakı nl arı nda bul unan 

Azt ek yerleĢi m ör neği  öne mli dir.  Bu yerleĢi m bi ri mi nde,  t opl umsal  a maçlı  kull anı m 

içi n ayrıl mı Ģ  büyük al anın etrafı nda yer  al an evleri n ve bu evl eri n arasında küçük 

avl ul ar,  küçük açılı ml ar sosyal  ve di nsel  a maçl ı  kullanı m al anl arı  bul un makt adır. 

Tü m yerleĢi m al anı ise bir duvarla çevrel enmi Ģtir [40] (ġekil 3. 3. 1).  
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                                       ġekil 3. 3. 1. Azt ek yerleĢmesi    

YerleĢi mi  çevrel eyen duvarı n kesi n bir  sı nır  ol uĢtur ması na karĢı n bu sı nırlar  i çi nde 

yer  al an kentte,  dol ul uk boĢl uk oranl arı  ve avl ul arla yaratılan geçirgenli k daha 

serbest,  kesi n sı nırlara sahi p ol mayan bir  düzen ol uĢt urur.  Sı nırları  çok belirgi n 

ol mayan ve birbiri ne akan mekanl arda ise Ģeffaflıkt an bahsedilebilir. 

Tari h öncesi  döne ml erden bu yana,  sı nırları n en kritik ol duğu nokt a;  özel  mekanl arla 

ka musal  mekanl ar  arası nda varol muĢt ur.  Gerek dini  açı dan gerekse yönetim Ģekli ni n 

feodal  yapısı  nedeni yl e t ari h öncesi  çağl arda da geçirgenli k bazı  dur uml ar da 

sorgul anmı Ģ  ve bu geçiĢliliği n bozul ması,  yaptırım gücü ( gerek di ni  bağl amda,  gerek 

yöneti msel  bağl a mda)  büyük cezal ar  getir mi Ģtir.  Geçirgenli kle birli kte ĢeffaflaĢ mayı 

kı sıtlayan bu yaptırı ml ar  ki mi  yerlerde hafifleyerek sı nırları  daha nari n hale getirerek 

daha ĢeffaflaĢ mı Ģtır. 

Eski  Mı sır  Uygarlı ğı n‟da di nsel  t örenlerde  hal k, t ören yol unun sonuna -pil on adı 

verilen i ki  büyük kul eni n ol duğu yere-  kadar  gel ebili yor  mabede daha fazl a 

yakl aĢa mı yor du.  Pil onl ardan i çeri  belli  kade medeki  rahi pl er  girebili yor,  onl ar  da 

prestil  adı  verilen ön avluya kadar  geçebili yorlardı.  Bundan sonra çok kolonl u sal on  

-hi postil-  geli yordu.  Daha sonra i se t anrı nı n heykeli ni n bul unduğu gi zli  oda yani 

tapı nağı n kal bi  vardı.  Buraya girebilenl er  ise firavun ve baĢ  rahi pti.  Ancak buna 

rağmen Ģehir  öl çeği nde varol an sosyal  bul uĢ maları n yapıl dı ğı  meydanl ar ve  evl eri n 

açılı mı ndaki avl ul ar geçiĢliliği sağl a makt aydı (ġekil 3. 3. 2 ve ġekil  3. 3. 3). 

Tapı nağı n i çl eri ne il erlenil di kçe sı nırları n daha kesi n ol ması  Ģeffaflı ğı  ve geçiĢlili ği 

daha da azalt mı Ģtır. 
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                              ġekil 3. 3. 2. Karnak Amon Tapınağı, plan   

1)  koç  baĢlı  sfenksler  caddesi gi riĢi,  biri nci  pil on,  2)  III.  Ra mses  Tapı nağı,  3)  i ki nci  pilon  giriĢi,  4) 

büyük  hi postil  hol ü ve  üçüncü pil on,  5)  Tut mosis  di kilitaĢı  ve  dör düncü pil on,   6)  mı sır  ar malı 

kol onl ar,  7)  kut sal  oda,  8)  III. Tut mosis‟i n büyük  f esti val  hol ü,   9)  bit ki  ve  hayvan motifli  r öl yefl eri n 

bul unduğu bot ani k bahçesi [41].      

          

                             ġekil  3. 3. 3. Karnak Amon Tapınağı, perspektif 

Hi yerarĢi k düzen,  yönetim Ģekli  ve di ni  baskılar  nedeni yl e geçiĢliliği n azaltıl ması  ve 

pl an düzeyi ndeki  Ģeffaflığı n sekt eye uğratıl ması,  her  döne m sosyal  yaĢantısı nda 

çeĢitli zorunl ul ukl ar nedeni yl e var ol muĢt ur.  

Anti k Ro ma  Uygarlığı‟nda t ek t anrılı  di ne geçiĢle birli kte yapıl maya baĢl anan 

bazili kal ar,  i nsanl arı n yaĢadı ğı  ve hareket  etti ği,  sosyal  bir  mekan ol muĢtur  ( ġekil 

3. 3. 5).  Dol ayısı yla daha önceden varol an,  t anrıların i çi ne girile mez mabedleri  ol arak 

kabul  edilen ve çok belirgi n sı nırlar  hali ne gelen t apı nakl ar,  di ni n de getirdi ği 

nedenl erle,  ĢeffaflaĢtırılarak di ni  ce maati n evi  hali ne gel mi Ģtir  ( ġekil  3. 3. 4). 

Kavra msal olarak varol an sı nırı n kal kması ĢeffaflaĢ mayı ol uĢt uran asıl nedendir.  

                 

     ġekil 3. 3. 4. Thesei on, Gr ek mabedi           ġekil 3. 3. 5.  Ul pi a, Anti k Ro ma mabedi  
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Günü müzde ise artı k di ni mekanl ardaki bu sı nırlar çok daha belirsiz hal e gel miĢtir.  

Phili p Johnson ve John Bur gee' ni n Gar den Gr ove da  t asarladı ğı  Kristal Kat edral, 

Ģeffaf  mal ze mel eri  i çeren t eknol ojisi nden ziyade sı nırları  yok edip t anrı ya 

yakı nl aĢ mayı  ifade eden Ģefflı ğı yl a di kkati  çeker.  Di nsel  mekan anl ayıĢı na getirdi ği 

farklı ki mli kl e bir kilometre taĢı sayılabilir [42] (ġekil 3. 3. 6 ve ġekil 3. 3. 7).  

      

                  ġekil 3. 3. 6.                                                 ġekil 3. 3. 7.  

Kri stal Kat edral, gece görünüĢ,                Kristal Kat edral, gündüz görünüĢ,  

        Phili p Johnson, 1990                                      Phili p Johnson, 1990                                            

       

                                 ġekil 3. 3. 8.                                                        ġekil 3.3. 9.  

     Kristal Kat edral, iç mekandan tavana  bakıĢ,                  Kristal Kat edral, iç mekan   

                   Phili p Johnson, 1990                                              Phili p Johnson, 1990                   

AlıĢılagel miĢ  "kat edral" kavra mı nı n dı Ģı nda,  görselleĢtirdi ği  devasa boyutt aki 

transparan hac me  sahi p olan Kristal  Kat edral,  he m görsel  anl a mda mi sti k,  büyül ü bir 

hava yaratı p aynı  za manda Taut‟un Kristal  Mi marlı ğı na gönder me  yaparken,  bir 

yandan da i ç mekandaki  t eknol oji yle moder nli ğe da mgası nı  vur makt a ve sı nırları 

buharlaĢtır makt adır (ġekil 3. 3. 8 ve ġekil 3. 3. 9).  
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Sı nırlardaki  belirsizli k,  yapı daki  azalt ma ve  hafifleĢtir mel erle  de sağl an makt adır. 

Goti k döne mde de katı  duvar  kütleleri ni n,  t aĢı yıcı kol onl ara dönüĢt üğünü ve i skel eti n 

gör ünür  kılı ndı ğı nı  fark et mekt eyi z.  Bu hafifleĢtir meyl e katı  duvarları n oluĢt urduğu 

sı nırı n boĢalt mal arla azaltıl maya çalıĢıl dı ğı  gözl enir.  Dol ul uk ve boĢl uk iliĢkileri  il e 

bi na hafifler  ve t üm strükt ür  bi na il e gökyüzü arası ndaki  iliĢki yi  güçl endirerek  yapı 

ile çevresi  arası nda ol uĢtur duğu sı nırı  azaltır.  Mekana bi na i skel eti  arası ndan süzül en 

parlak ı Ģı klar  bi nayı  kutu bi çi mli  bir  kütle ol makt an çı kar makt a ve böyleli kl e i ç ve 

dı Ģ  boĢl uk büt ünl eĢ mi Ģ  ol makt adır.  Göğe çi zilen zarif  çi zgilerle i skel et  bir kafes  gi bi 

gör ünmekt edir [43] (ġekil 3. 3. 10). 

                          

                  ġekil 3. 3. 10.                                              ġekil 4. 3. 11.                                               

 Rei ms Kat edrali, görünüĢ, 1211        Notre Da me Kat edrali, görünüĢ, 1163-1250             

Goti k mi mari ni n en öne mli  özelli ği;  maddeyi  yok et me  prensi bi ni n ol ması dır, 

sı nırsızlı ğı  ifade et mekt edir.  Parçal anmı Ģ  yüzeyl ere de rastlarız ki  bunl ar  bir  yandan 

tanrı nı n sonsuzl uğunu simgel erken di ğer  yandan da  dı Ģ  ve i ç mekanda süreklili ği 

sağl a makt a, sı nırları azalt makt adır (ġekil 3. 3. 11, ġekil 3. 3. 12 ve ġekil 3. 3.13). 

                              

ġekil 3. 3. 12.  Notre Da me Kat edrali,             ġekil 3. 3. 13. Notre Da me Kat edrali, 

          nev kesiti, 1163-1250                            nev arkadl arı görünüĢü, 1163-1250 
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17.  yüzyıl da Rönesans' ı n katı  kuralları na bir  t epki  ol arak Ġt al ya' da ort aya çıkan Bar ok 

mi marisi ndeki  kar maĢı klık,  belirsizli k ve ilizyonda da sı nırları  yok eden bir 

ĢeffaflaĢ manı n ol duğu söyl enebilir.  Bar ok mi marlığı nda ve sanatı nda üç boyutl u 

gerçekli kle mi sti k yanılsa ma  arası ndaki sı nır,  beze mel erdeki  al gılarla 

belirsizleĢ mi Ģtir.  Bar ok Mi marisi nde varol an katı  dıĢ  kabuğa -sı nıra-  rağ men i ç 

mekan,  Ģeffaf  di ye nitelenebilecek ill üzyonl ara ve geçiĢliliğe sahi ptir.  Zat en Bar oğu 

ĢeffaflaĢtıran en büyük özelli ği  de sı nırları nı n belirsizleĢ mesi dir.  Gerek 

süsle mel erdeki tavır, gerek mekan içi nde ayna kullanıl ması sınırları muğl akl aĢtırır. 

Padre Or azi o Gr assi  t arafı ndan t asarlanan Roma' daki  Sai nt  Ignati us'a adan mı Ģ 

kiliseni n nef  t onozu,  Aziz I gnati us  fi gürüne eĢli k eden mel ek fi gürleri  ve bul utları, 

açı k gökyüzüne doğr u uzanan mi mari  öğel eri n yarattı ğı  yanılsa ma  i çi nde t asvir  eden 

Azi z I gnati us' un Gör kemi  adlı  freskl e bezenmi Ģtir.  Kiliseni n döĢe mesinden buna 

bakan biri ni n gerçekt e kavisli  bir  beĢi k t onoza baktı ğı  söyl eyebil mesi neredeyse 

ol anaksı zdır,  çünkü eğik düzl e msel  yüzeyi n varlı ğı  perspektif  yanılsa ması yl a 

tama men ortadan kal dırılmı Ģtır. Mi sti k deneyi m aklı yenmi Ģtir [44] (ġekil 3. 3. 15). 

                           

                          ġekil 3. 3. 14.                                               ġekil 3. 3. 15.  

            Sant a Mari a della Vittoria                                San Ġgnozi o Kilisesi, 

           Kilisesi, Berni ni, 1647- 1652            Ignati us' un Gör ke mi , Gesu, 1672- 1685 

Gi an Lorenzo Ber ni ni‟nin,  Sant a Mari a della Vittoria Kilisesi' ni n sol  transepti  i çi nde 

inĢa etti ği  Ģapel de yi ne bu belirsizli k di kkat çeki ci dir.  ġapeli n üst kı s mı nda, 

pencereni n etrafı nda,  dalgalı  bul utları n ve mel ekleri n res medil di ği  göz yanıltıcı  bir 

fresk t asarlanmı Ģ;  bul utların bir  kı s mı  yüksek r öl yef  t üründe oyul muĢt ur.  Bu,  mi mari 

sil mel eri n bir  kı s mı nı  kapl a makt adır.  Duvarı n ve t onozun yüzeyl eri nin birli kt e 
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kavislenmesi  ve bi çi ml endiril mi Ģ  bul utlarla kaplanması  nedeni yl e duvar  ve  t onozun 

arakesiti  gözden yiterek mekanı n fi zi ksel  sı nırları  bul anı kl aĢ mı Ģtır  [44]  ( ġekil 

3. 3. 14). 

20. yy ı n Ģeffaflı k i çi n öne mli  dönü m nokt aları ndan biri,  1932‟ de Fransız mi mar  ve 

tasarı mcı Pi erre Chareau' nun en öne mli eseri olarak kabul edilen Mai son de Verredir.  

Me kan i çi nde çeĢitli  Ģeffaflı k derecel eri nde ca m ve deli kli  met al  pl akal arı n kull anı mı 

sonucunda,  sayda mlı k ve mahre mi yet,  gör me  ve sakl anma,  aç ma  ve kapama  üzeri ne 

farklı  deneyi ml eri n yaĢandı ğı na t anı k ol mak mü mkündür.  He m görsel  he m de 

kavra msal  sı nırlar  nedeni yl e kullanılan bu çeĢitli  sayda mlı k derecel eri  yapı nı n 

geçirgenli kle birli kte sı nırları nı  belilerken kullandı ğı  Ģeffaflı kla di kkati  çeker.  Evi n 

ana sal onunda özel  ve ka musal  al an arası ndaki  i kile m yok edilirken,  di ğer 

al anl arı nda  ki  mahre mi yet,  sayda mlı ğı n çeĢitli  derecel eri  kullanılarak t ekrardan evi 

de yaĢayanl ara sun muĢt ur [45] (ġekil 3. 3. 16 ve ġekil 3. 3. 17). 

         

ġekil 4. 3. 16. Maison de Verre, iç mekan,     ġekil 3. 3. 17. Maison de Verre, eski hali, 

                Pierre Chareau,  1932                                      Pierre Chareau, 1932 

                            

                    ġekil 3. 3. 18.  Maison de Verre, perspektif 

                                   Pierre Chareau, 1932 
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Hei gh Tech mi mari ni n öncü yapıları ndan ol arak da t anı ml anan Mai son de  Verre' i 

di ğer  evl erden ayıran en öne mli  özelli klerden biri  de yoğun ve yaratıcı  bi r  bi çi mde 

kullanılan değiĢken ve hareketli  mal ze mel erdir.  Bu da  Ģeffaflı ğı n farklı  bir  yor umu 

ol arak ör nekl enmi Ģtir.  Deği Ģken ve hareketli mal ze mel er  açı klı k ve kapalılı k 

seçi ml eri ni  kullanı cı ya bırakır.  Sı nırları n değiĢkenli ği  sayda mlı k ve mahre mi yet 

derecesi ni n isteğe göre ayarlanabil mesi ni sağla makt adır. 

Chareau' nun büyük hayranı  Paul  Nel son' un beti ml edi ği  üzere,  Mai son de  Verre 

''fot ografi k''  değil,  '' si nemat ografi k'' tir.  Bu ' si nema  gi bili k' ,  sadece evi n içi nde farklı 

pati kal ar  ve gezi nti  yolları  ol uĢt ur ma ol asılı ğı nı n sonucunda değil,  aynı  zamanda t üm 

iç mekanı n sürekli  değiĢen,  esnek ve hareketli  bir  mobil ya gi bi  t asarlanması 

sayesi nde yaratıl makt adır  ( ġekil  3. 3. 18).  Di ğer  bir  deyiĢle,  Mai son de Verre,  artı k 

çok bili ndi k ol an gezinti  mi marlı ğı na bir  örnek t eĢkil  et mesi ni n yanı  sıra, 

kullanı cı nı n seçi mi ne göre değiĢen,  hareket eden,  açılı p kapanan el e manl arı 

birleĢtiren bir  büt ün ol ması  nedeni yl e mi marlı k tari hi nde kendi ne bir  sayfa aç mı Ģtır 

[45]. 

Le Cor busi er' in pr oj elerinde t aĢı yı cılarla ze mi n katı  yukarı ya kal dırarak yapı nı n 

ot urduğu al anı  bahçeye kat ması  da azalt ma ve sı nırları n kal dırıl ması açı sı ndan 

ĢeffaflaĢ mayı iĢaret eder (ġekil 3. 3. 19, ġekil 3. 3. 20 ve ġekil 3. 3. 21). 

    

              ġekil 3. 3. 19. Villa Savoye,                  ġekil 3. 3. 20. Villa Savoye, iç mekan 

               Le Cor busi er, 1928- 1931                           Le Cor busi er, 1928-1931 

                       

             ġekil 3. 3. 21. Villa Savoye, görünüĢ, Le Cor busi er, 1928-1931 
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Villa Savoye‟de yapı nı n toprağa ot uran katta geriye çekil mesi,  giriĢ  katı n sı nırları nı n 

hafifletil mesi ni  sağl ar.  Yapı  sanki  havaya asıl mı Ģ  hi ssi  yaratır.  Ayrı ca t aĢı yıcı  siste mi 

kullanması yl a mekan i çi duvarları n daha serbest yerleĢtiril mesi  ve sı nırları n artı k 

eskisi kadar kesi n ol ma ması yapı Ģeffaflı ğı nı arttırır. 

Le  Cor busi er' in evl eri  kendi ni  ne uza ml a ne de bi çi ml erle t anı ml ar:  i çinden hava 

geçer!  Hava bir  yapı  et keni ne dönüĢür!  Bu nedenle,  i nsan ne uza ma  ne de bi çi ml ere 

güven meli dir,  sadece iliĢki  ve ort ak giriĢe güvenilebilir!  Sadece t ek bir böl ün mez 

uza m var dır.  Ġç ve dı Ģ arası ndaki  ayrı ml ar  kaybol ur  [ 38].  ġeffaflı k bu ayrı mı n 

kaybol ması, sı nırları n yitmesi yl e belirgi nl eĢir. 

Frank Ll oyd Wri ght  da mi marisi nde sı nırları  hafifleterek doğa ve mi mari  arası nda 

iliĢki  kur up or gani k mi mari deki  büt ünl üğü yani  binanı n sadece i ç büt ünl üğünün yanı 

sıra çevresi, ot urduğu t oprak ve di ğer ele manl arla büt ünl üğü sağla mı Ģtır. 

Ca m kullanı mı yl a yapı nın katı  sı nırları nı  doğayl a büt ünl eĢtiren modern mi marisi ni 

Wr i ght Ģöyl e anl atır: 

“ Or gani k bi nal ar,  örümcek ağl arı nı n güçl ül üğü ve  hafifli ği  anl a mı na gelir.  IĢı kl a 

yet erlilik kazanan bi nalar,  doğal  karakt eri yle çevreye uy muĢ,  ze mi nle eĢl eĢ mi Ģ 

bi nal ar. Modern odur! 

ġi mdi  ca mı n müke mmel  bir  gör ünebilirliği  var,  i nce kristalleĢ mi Ģ  l evhal ar  hava 

akı mı nı  i çeri de ve dı Ģarıda t ut makt adır.  Ca m yüzeyl er  müke mmelli ğe uzanan gör üĢ 

al anı sağlayacak Ģekil de değiĢtirilebil mekt edirler” [46]. 

Wr i ght‟ı n t eori  düzeyi nde getirdi ği  öne mli  bir  yenilik “kut unun parçal anması” ol arak 

nitelendirdi ği  il kedir  ( ġekil 3. 3. 22).  Bu il ke beraberi nde Ģeffaflı k kavra mı nı  da 

akıllara getir mekt edir. 
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                                   ġekil 3. 3. 22. Kut unun parçalanması  

Yat ay düzeyl eri  dört  köĢesi nden kol onl arla t aĢı mak yeri ne,  düĢey düzl e ml er  üzeri ne 

yerleĢtirerek konsollar  Ģekli nde çı kmal ar  el de etmek sureti yle i ç mekanlara akı cılı k 

kazandırarak açı k mekanlar  yarat mı Ģtır.  Pl an düzeyi ndeki  bu ĢeffaflaĢ mayl a mekan 

içi ndeki  odal arı  kapalı  birer  kut u ol makt an çı karmı Ģ,  mi mari  el e manl arla,  duvar  ve 

kapılar ol maksı zı n birbirine akan boĢl ukl ar ol uĢt urmuĢt ur (ġekil 3. 3. 23). 

                                           

                               ġekil 3. 3. 23.  ġel ale Evi, Frank Ll oyd Wri ght, 1934 

Wr i ght  mi mari  t asarı mı  kapalı  bl okl ardan zi yade 3.  boyutta bağı msı z ol arak bul unan 

düzl e ml er  ol arak al gılayan il k ki Ģi ydi.  Wagner,  Behrens  ve Perret  gel eneksel 

mi mari ni n katı  kütleselcili ği ni  ıĢı kl andırdılar,  Wr i ght  i se di na mitledi  [ 47]  ( ġekil 

3. 3. 24 ve ġekil 3. 3. 25). 

http://www.greatbuildings.com/architects/Frank_Lloyd_Wright.html
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       ġekil 3. 3. 24. Guggenhei m Müzesi,                ġekil 3. 3. 25. Guggenhei m Müzesi, 

       Gör ünüĢ, Frank Ll oyd Wri ght, 1934             iç mekan, Frank Ll oyd Wright, 1934 

Hi gh Tech Mi marlı ğı n önde gel en i si ml eri nden Renzo Pi ano,  1990' da Dünya Fut bol 

ġa mpi yonası  i çi n yapılan Bari' deki  San Ni col a St adyu mu' nda kullandı ğı yarı kl arla, 

dı Ģarı dan yapı ya bakan gözl e mci de sı nırları  yer yer  boĢalt mak sureti yl e Ģeffaflı ğı 

duyu msa ması nı sağla mı Ģtır. Pi ano el de etti ği sayda mlı ğı Ģöyl e anl atır (ġekil 3. 3. 26):                         

    

 

                       ġekil 3. 3. 26. San Ni col a St adyu mu, Renzo Pi ano, 1990 

"Pek çok i nsan i çi n mekan kesi nli kle ve üç boyutlu ol arak sı nırlanmadı kça mevcut 

değil dir.  Bu,  beni  rahatsız eden bir  mekan anlayıĢı dır.  Sanki  bir  t uğl a sandvi çi 

dol dur mak gi bi,  bir  hava t abakası nı  kendisi ni  saran duvarl ar  arası na sı kıĢtır mak gi bi. 

Ben daha az bunaltıcı bir  mekan düĢüncesine sahi bi m:  mi mari  mekan bir 

mi kr okoz mozdur, bir iç peyzaj dır" [48]. 

bu yakl aĢı ml a San Ni col a St adyu mu kitlesi nde azalt mal ar  yaparak bi r  hafifli ğe 

ul aĢan mi mar;  yapı nı n katı  varol uĢ  sı nırı nı  bölüml ere ayırarak daha parçalı  ve 

sı nırları  daha yu muĢayan,  arkası ndaki  gökyüzünü yer  yer  göst eren bir  Ģeffaflı k ort aya 

koy muĢt ur. 

Hi gh Tech mi marisi,  büyük ancak hafif  yapılarla mi mari de görsel  geçirgenli ğe,  i ç ve 

dı Ģ büt ünl eĢ mesi ne ve dolayısı yl a sı nırları n hafiflemesi ne i mkan ver mekt edir. 

http://www.greatbuildings.com/architects/Frank_Lloyd_Wright.html
http://www.greatbuildings.com/architects/Frank_Lloyd_Wright.html
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3. 4. KAVRAMS AL ġEFFAFLI K 

Fi zi ksel  anl a mda hi çbir bul gu t aĢı ma makl a beraber  Ģeffaflı k t anı mı ndaki  mecazi 

anl a mı  yansıtır.  ġeffaflı ğın,  maddesel  bir  özelli k ol ma  niteli ği  veya sonradan görsel 

al gıla ma nedeni yl e yaratılan bir  dur um ol arak yor uml anması  yeri ne dür üst  açı k, 

anl aĢılır, yalı n, saf ol ma hali olarak nitelenmesi dir. 

Aynı  za manda kiĢiliği n bir  özelli ği;  kurnazlı k, yap macı klı k veya i ki yüzl ül ükt en 

yoksunl uk ol arak da t ariflenen Ģeffaflı k mi mari  dil de de bu özelli kleri  yansıtır. 

Adal eti n Ģeffaflı k yor uml arı,  mi mari  dil de gör ülen sadeleĢ mel er,  yalı nlı k ve 

düĢündüğünü ort aya koyan dür üst  ifade,  hoĢ  ol mayan ahl aki  i mal ardan uzakt a ol ma 

hali yle Ģeffaflı ğa iĢaret eder.  

Eski  ve Yeni  Ahit' te,  Ar ap mitleri nde,  Ort açağ ve Si myacı  i mgel eri nde,  gerekse 

Al man Ro mantiz mi nde ca m ve kristal,  aĢkı n bir  deneyi mi n,  t e mi z bir  ruhun, 

bil geli ği n,  berraklı ğı n ve sevgi ni n si mgel eri  ol agel mi Ģtir  [ 45].  Köt ülükl er  ve 

kara msarlıklara karĢı ĢeffaflaĢ ma mantı ğı ca mı kendi ne si mge ol arak belirle mi Ģtir.  

19. yy.' ın baĢı ndan itibaren Avr upa t opl uml arı nı  adı m adı m kuĢatan endüstrileĢ me  ve 

moder nl eĢ me ol gusuna karĢı  Avr upalı  aydı nların verdi ği  negatif  t epkilerden biri 

ol arak t anı ml anan Ekspresyoni z m ( dıĢavurumculuk,  ifadecili k)  il e Ģeffaflık 1.  Dünya 

SavaĢı  öncesi  ve sonrası ndaki  kara msar  orta mın ve boĢl uk duygusunun i fadesi 

ol muĢt ur. 

Kara msarlık,  aĢırı  i yi mser  ve naif  met aforlarla t elafi  edil meye çalıĢıl dı.  Sayda mlı ğı n, 

berraklı ğı n,  arı nmı Ģlı ğı n se mbol ü ol arak Ģeffaflığı  si mgel eyen "ca m",  ha masi  Ģair 

Scheerbert'in de kat kılarıyl a 1910' larda ekspresyonist  hal eti  ruhi yeni n anahtar  i mgesi 

haline gel mi Ģti [49]. 

1914 yılı nda Paul  Scheebart  ca m mi marlı k üzerine yaptı ğı  konuĢ mada mi mari deki 

geliĢ mel ere, ca m mi marini n et kileri ne deği nmi Ģtir. 

“ …Seksen yıl  önce  buharlı  tren ort aya çı ktı  ve ki mseni n yadsı ya mayacağı  gi bi, 

dünya yüzeyi ni t ümüyl e değiĢi me uğrattı.  

Buraya dek söyl enenl ere göre,  dünya yüzeyi  değiĢi me uğrayacak ve bu,  ca m 

mi marlı kl a ol acaktır.  Eğer  gerçekl eĢirse bu,  dünya yüzeyi ni n görünü münü 

değiĢtirecektir” [46]. 
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'' Çoğunl ukl a kapalı  mekanl arda yaĢarız.  Kült ürümüzün i çi nde geliĢti ği  çevreyi  bunl ar 

bi çi ml endirir.  Kült ürümüz bir  anl a mda mi marlığı mı zı n ür ünüdür.  Eğer  kült ür 

düzeyi mi zi  yükselt mek i sti yorsak,  i yi  ya da köt ü,  mi marlı ğı mı zı  deği Ģtir mek 

zorundayı z.  Ve  bu ancak i çi nde yaĢadı ğı mı z mekanl arı n kapalılığı nı  ort adan 

kal dır makl a ol abilir.  Odal arı mı za güneĢi n,  ayı n ve yıl dızları n ı Ģı ğı nı  sadece birkaç 

pencereden değil  t ümüyle ca mdan,  renkli  ca mdan yapıl mı Ģ  ol abil di ği nce çok sayı da 

duvardan al an ca m mi marlık bunun t ek yol udur.  Böyl eli kle yarat acağı mı z yeni  çevre, 

yeni bir kült ürü de beraberi nde getir meli dir” [21]. Paul Scheebart  

      

         ġekil 3. 4. 1. Ca m Pavyonu,                 ġekil 3.4. 2. Ca m Pavyonu, iç mekan 

              Bruno Taut, 1914                                          Bruno Taut, 1914                    

Ekspresyoni z mi n il k binası  ol arak kabul  edilen ve Br uno Taut   t arafından 1914 

Wer kbund sergisi  i çi n yapılan “ Ca m Pavyonu” duvarları n,  t avanl arı n,  merdi venl eri n 

ve katları n t a ma men camdan ol uĢt uğu bir  yapı dır  ( ġekil  3. 4. 1 ve ġekil  3. 4. 2).  Taut, 

savaĢ  sırası nda devasa ca m sarayları n Ģehirleri,  dağl arı  t açl andırdı ğı  resimler  çi zdi. 

Bu t açl ar  büt ünl üğü ve ahengi  kaybol an bir  dünyada,  ıĢı ğı,  rengi,  müzi ği  ve sözü bir-

leĢtiren sı ğınakl arı  si mgeliyorlardı.  Ekspresyonistleri n asıl  i dol ü ca mı n müke mmel 

hali  ol an "kristal" i di:  Müke mmelli ği n,  t a ma ml anmı Ģlı ğı n,  dayanı klılığın,  pırıltını n, 

ıĢığı n ve rengi n si mgesi ol arak kristali yani Ģeffaflığı kullanmakt aydı [49]. 

1.  Dünya savaĢı na t epki  ol arak ol uĢt urul an bu Ģeffaflı ğa benzer  bir  Ģeffafl aĢ ma 

tepkisi ni 1917 de Rusya‟da da gör mekt eyi z.  

Rusya „ daki  sosyalist  devri m;  hayat a geçiriliĢini  izleyen yıllarda sanat,  edebi yat  ve 

mi marlı k al anı nda ür ünler  veren pek çok Rus aydı n t arafı ndan dest ekl enmi Ģtir. 

Büyük bir  coĢkuyl a karĢılanan devri mi n Çarlık yöneti mi ni n t ut ucu ve durağan 

for ml arı nı  yı kması  bekl enmekt eydi.  Rus  yazar  Za mi ati n,  Rusyada devri mi 

dest ekl eyen aydı nl ardan birisi ydi.  Devri mden sonra bir  süre daha yeni  düzeni 

dest ekl eyen çalıĢ mal arda bul unması na rağmen çok geç meden bu yeni  düzeni n bazı 
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tedirgi n edi ci  özelli kleri ol duğunu düĢün meye baĢladı.  Bi z ( My)  adlı  eseri nde dil e 

getirdi ği üt opya da bu düĢüncel eri ni destekl eyen düzeydedir: 

Mi l attan sonra 26. yy‟da yaĢayan t opl um,  yeĢil  duvar  di ye adl andırılan Ģeffaf  bir 

duvar  il e dünyanı n geri ye kal anı ndan ayrılan bir  böl gede yaĢa makt a ve Tek Devl et‟i n 

temsilcisi  ” Veli ni met ” t arafı ndan yönetil mekt edir.  Topl umun haki m düzeni  200 yıl 

savaĢl arı  adı  verilen bir  savaĢ  sonrası nda yapılan devri m sonucunda  ol uĢt urul muĢt ur. 

Bu savaĢt a uygarlık yerle bir  ol muĢ,  i nsanl arı n çoğu öl müĢt ür.  Hayatta kal anl ar  i se 

insan özgürl üğünün en aza i ndirgendi ği,  buna karĢılı k,  mutl ul uk,  bili m,  sonsuz bir 

huzur  ve ahenk üzeri ne kur ul u bir  yeryüzü cenneti  ol duğuna i nandı kl arı,  t a ma men 

ca m yapılardan ol uĢan kentlerde yaĢa makt adır.  Ro manda büt ün kentin ca mda 

yapıl mı Ģ  Ģeffaf  yapılardan ol uĢ ması  ve i nsanl arın,  herkesi n duvarl arı ndan birbiri ni 

görebil di ği  Ģeffaf  adal arda yaĢa mal arı nı n,  mevcut  t opl um düzeni ni n deva mlılı ğı 

açısı ndan öne mli  rolleri  vardır.  Burada ca m ve Ģeffaflı k t opl umdaki  açı klık,  saflı k ve 

masu mi yet  gi bi  kavra ml arı  si mgel e mekt edir.  Fakat  bunl ar  aynı  za manda mi tl eĢ mi Ģ, 

insanları n bu t opl umun bir  parçası  ol makt an duydukl arı  koll ektif  coĢkuyu ve  gur ur u 

dest ekl eyen öğel er hali ne gel mi Ģlerdir [50]. 

“Sağı mda ve  sol umdaki  ca m duvarl arı n ardı nda,  oda mı n,  el biseleri mi n, 

hareketleri mi n benzeri ni  gör üyor um.  Bi nl erce kez çoğal mı Ģ  halleri mi!  Bu i nsana güç 

veri yor.  Muht eĢe m bir  büt ünün parçası  ol duğu muzu bir  kez daha hissedi yoruz.  Ve bu 

büt ünün kusursuz güzelliği ni görüyorsunuz. Gereksi z tek bir hareket bile yok. ” [ 51]. 

Bi z‟de Ģeffaflı ğı n büt ün güzelli ği ne ve i nsanl ar  içi n t aĢı dı ğı  coĢku veri ci anl a mı na 

rağmen bir  deneti m aracı  ol arak da i Ģlevi ni n olduğunu gör üyor uz.  Romanda bir 

yandan açı klı ğı,  dürüstlüğü ve masu mi yeti  t e msil  eden ve i nsanl arı n bir  büt ünün 

parçası  ol dukl arı nı  vur gul ayan Ģeffaflı k,  bir  yandan da i nsanl ar  arası nda dol aĢan 

kor uyucul arı n zor ve soylu görevi ni kolaylaĢtıran bir araç ol arak görül mektedir [50].  

“Bol  ı Ģı klı  ca m duvarların arkası nda yaĢı yoruz.,  birbiri mi zi  görebilir  dur umdayı z. 

Gi zl eyeceği mi z hi çbir Ģey yok.  Bu kor uyucul arı n zor  ve soylu görevi ni 

kol aylaĢtırı yor. BaĢka t ürlü ne olabileceği ni ki m bilebilir” [51]. 

Ancak r omanı n kahra manı  D- 503 za manl a mekanik bir  büt ünün parçası  değil  de r uh 

ve düĢ  gücüne sahi p bir “birey” ol duğunun farkına vardı ğı nda,  odası nı  çevrel eyen 

Ģeffaf  duvarlar  onu rahatsız et meye baĢl ar.  Her sani ye ko mĢul arı nı n hareketleri ni 
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izli yor  ol mak ve  onl ar  t arafı ndan i zl eni yor  ol mak artı k ona katlanıl maz gelir,  yaz mak 

ve düĢün mek içi n perdeleri indir mek isteği duyar [50]. 

Za mi ati n‟i n ort aya koyduğu;  devri me ve ĢeffaflaĢ maya karĢı  bir  t epki  oluĢt uran bu 

eser  aynı  za manda bireyselli ği nde sorgul anması nı  ve Ģeffaflı ğı n bu konuda oynadı ğı 

rol ü de gözler önüne sermekt edir. 

Aynı  döne m mi marisi nde kullanılan Ģeffaf  mal ze mel er  yi ne t opl umun kara msarlı k 

sonrası  u mutl arı nı n çağrıĢı ml arı nı n si mgesi  ol muĢt ur.  Rus  devri mi yle deği Ģen 

ideol oji  ĢeffaflaĢ mı Ģ,  kendi  gi bi  ol anı  beni mse mi Ģtir.  Çeli k,  esnekli ği  ve hafifli ği yl e 

ca m i se Ģeffaflı ğı  ile yeni  t opl um yapısı nı  yansıtan fi zi ksel  çevreni n vazgeçil mez 

el e manl arı olarak görüyordu.  

Bu döne m Rusya‟sı nda kullanılan mal ze meni n Ģeffaf  niteli ği nden çok;  yansıttı ğı 

ideol oji, se mbolleĢtirdi ği topl umsal, ideol oji k ve sosyal ĢeffaflaĢ ma di kkati çeker. 

Tatli n' in Third I nt ernati onal  i çi n yaptı ğı  anıt  (1919- 1920)  400 m.  yüksekliği nde dört 

geniĢ geçirgen haci m -her biri farklı hızlarda dönen- i ki Ģeyi se mbolize et mekt e:  

1. Sovyet devl eti ni n yapısı   

2. Konstrükti vist programı n bir örneği  

'' Sesi n boĢl ukt aki  öl çüsünün titreĢi m ve  dal ga boyu ol ması  gi bi,  ca m ve demi ri n oranı 

da mat eryal  rit mi n bir  ölçüsüdür.  Bu t e mel  ol arak öne mli  mal ze mel eri n birleĢi mi yl e, 

yoğun,  gör ke mli  bir  basitlik (sadeli k)  ve ayı n za manda iliĢki  ifade edilir.  ''  Tatli n [ 21] 

(ġekil 3. 4. 3). 

                            

                          ġekil 3. 4. 3. Third Internati onal Anıtı, Tatli n, 1919 
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Kara msarlıklar  ve çeliĢkilere karĢı  dur ul uğun ve gerçeği n si mgesi  ol arak kull anılan 

Ģeffaflı k, dürüstl üğü de ifade eden kullanı ml arla da karĢı mı za çı kar.  

Endüstri  Devri mi yle meydana gel en st andardizasyon ve yapı m t eknol ojileri n 

ol uĢt urduğu mi mari  kı sa süre sonra ardı ndan çı kan t artıĢ mal ar  nedeniyl e sahi p 

ol duğu görselli ği  değiĢtirmek a macı yl a farklı  Ģekillerde gi ydirilerek varol an anl atı mı 

baĢka Ģeyl ere çevir meye çalıĢ mı Ģtır.  Asıl  ol arak Arts  and Cr afts 19.  yy‟da ort aya 

çı kan bu dekoratif  eğili ml ere karĢı  ol uĢt urul muĢt ur.  Bir  Ģeyi  ol duğundan farklı 

göst er me,  bunun ne  ol duğunu gi zl e me,  strükt ürü süsl e meyl e baĢka bir  Ģey mi Ģ  gi bi 

düĢündür me yeri ne t ekrar  ortaçağa dönerek strüktürü ve yapı yı  gi zl e meden,  ol duğu 

gi bi, Ģeffafça ortaya koymak iste mekt eydiler. 

20. yy.  ' ı n il k çeyreği nde;  1914 yılı nda al evl enmeye baĢl ayan f üt ürist  mi marlı kl a 

birli kte yi ne dür üstl üğe dayalı  bir  ĢeffaflaĢ madan söz et mek mü mkündür.  Füt ürist 

mi marl ar  yayı nl adı kl arı manifest oyla,  gel enekleri,  üsl upl arı,  t ari hsel  süreklili ği 

reddet mi Ģ,  yeni  mi marlık anl ayıĢları nı n,  yeni  biçi ml eri n,  yeni  çi zgileri n arayıĢı na 

gir mi Ģtir.  Bu mi marlı k anl ayıĢı yl a haci ml erden yeni  bir  uyu m ol uĢt ur mayı ,  süsl erden 

arı nmı Ģ,  iĢlenme mi Ģ,  çıplak,  okunabilir  mekanl ar  yarat mayı  a maçl amı Ģl ardır. 

Buradaki  dür üstl ük ve özünü yansıtan t avır  kavramsal  Ģeffaflı ğa ör nek ol abilecek bir 

düĢüncedir. 

'' On seki zi nci  yüzyıl dan beri  mi marlı k yokt ur.  Moder n mi marlı k denilen Ģey,  yapı 

iskel etini  sakl a mak i çi n kullanılan çok farklı  üsl upl ardaki  öğel eri n apt alca bir 

karĢı mı dır.  Kökeni  eski  Mı sır,  Hi nt  ya da Bi zans'ta ol an,  ya da ' neo-kl asisiz m'  di ye 

bili nen ĢaĢırtıcı  saç malıkl ar  ve beceri ksizli kler  patla ması na uzanan ve ne yapısal 

gerekli ği n,  ne de beğenimi zi n haklı  sayacağı  bu süsl ü karnaval  kabuğuyla bet on ve 

de miri n yeni güzelli ği kirletiliyor. ” 

“ …Mi marlı ğı n üzeri ne zorla gi ydirilen süsl e me  anl a msı zdır  ve ' Füt ürist  mi marlı ğı n 

süsleyi ci  değeri  yal nı zca i Ģlenme mi Ģ,  çı pl ak ya da mal ze meni n özgün kull anı m ve 

düzenl enmesi ne bağlı dır” (ġekil 3. 4. 4 ve ġekil 3.4. 5). 

“Füt ürist  mi marlı ğı n baĢlıca özelli kleri  eski me  ve geçi cili k ol acaktır.  Evler  bi zden 

çok daha kısa ö mürl ü ol acak.  Her  nesil  kendi  kenti ni  i nĢa et mek zor unda 

kal acak”[21]. (ġekil 3. 4.6) 
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   ġekil 3. 4. 4. Citta Nuova, mer kez,             ġekil 3. 4. 5. Citta Nuova, Yeni Kent,     

  Sant' Elia ve Mari o Chi attone, 1914             Sant' Elia ve Mari o Chi att one, 1914    

                            

              ġekil 3. 4. 6. Ġstasyon önerisi, Sant' Elia ve Mari o Chi att one, 1914 

Bu manifest oyla düzene karĢı  bir  t epki  ortaya konul muĢt ur.  Süsl erden arınan,  kendi 

bünyesi nden ol mayan ele manl arla ört ül üp,  yal ancı  bir  hoĢl uk göst er meye çalıĢan 

yapı nı n ĢeffaflaĢarak varol ma  nedeni ni  ve varolma  t ekni ği ni  açı kça ortaya koy ması 

istenmi Ģtir. 

Dür üstl ük,  l 960‟lı  yıllarda Ġ ngiltere' de doğan ve  Hi gh Tech‟i n t emeli  ol arak 

düĢünül ebilecek Ar chi gra m Mi marisi nde de di kkati mi zi  çeker.  Le  Cor busier' i n ünl ü 

Vers  Une Ar chitect ure' ından ( Towar ds  a Ne w Ar chitect ure)  bahsetti ği  gi bi  evi  bir 

“yaĢa ma maki nesi ”[37]  olarak t anı ml ayan Ar chi gra mcıl ar,  yapı ya kullanı m Ģeffaflı ğı 

kat an bu gör üĢü daha da ĢeffaflaĢtırı p gör ünt üye de yansıtarak,  proj elerine maki ne 

görselli ği kat mıĢl ardır. 

Ar chi gra mcıları n üretti ği bi r  pr oj e ol an “ Bl owout  Köyü‟ nde” t ariflenen bu dür üstl ük 

kaynaklı Ģeffaflı k okunabilir.  
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                     ġekil 3. 4. 7. Bl ow Out Village, Pet er Cook, 1966 

Bl owout  köyü;  t aĢı nabilir  ol up;  yerleĢi m i çi n donanı mlı  ol mayan yerlerde,  geni Ģ 

insan gr upl arı na geçi ci barı nak sağl ayabilecek bir  öneri dir.  ġi Ģir me ve hi dr oli k 

tekni kl eri yle ol uĢt urul an bir  öneri dir.  Bu mobil  köyl er,  afetler  sonucu zarar  gören, 

yeni  eve i hti yacı  ol an i nsanl arca,  uzak yerlerde çalıĢan i Ģçi  grupl arı nca,  festivallerde 

ve deni z kenarları nda sürekli  ya da mevsi mli k eğl ence a maçlı  barı naklar  ol arak 

kullanılabilir.  Kull anıl madı ğı  za mansa dörtte biri  boyut una i ner.  Bu hi dr oli k 

akıĢkanı n direkt en ve kollardan boĢaltıl ması yl a gerçekleĢir, köy büzüĢerek küçül ür.  

Ana direkten aĢağı ya doğru köyü dıĢ  et kilerden ve hava Ģartları ndan kor uyacak Ģeffaf 

bir ĢiĢ me ört ü uzanır (ġekil 3. 4. 7). 

YaĢantı nı n ve gereksi niml eri n mekani kli ği  üretilecek yapı yı  da mekani k kıl makt adır. 

Dol ayısı yla sonuç ürün maki ne görünümündedir.  

Ġnsan psi kol ojisi  ört ük olanı n üst ünü açı p onu ĢeffaflaĢtırırken bu yakl aĢımı nı  i nsan 

içi n bir  uğraĢ  ol an mi marlıkta da göst erir.  Ör neği n adal etteki  Ģeffaflı ğı  bu bakı Ģ 

açısı yla i ncel edi ği mi z za man önce bir  kapanma ve  gi zl enme daha sonra i se buna 

tepki olarak bir ĢeffaflaĢma görürüz.  

Nor man Fost er‟ı n en çok konuĢul an yapıları ndan biri  ol an Al man Parla ment osu, 

Rei chst ag‟da bu yönde bir kavra msal Ģeffaflı ktan bahsedilebilir.  

Fost er‟ı n mi mari  ki mli ğini n bir  parçası  ol an Ģeffaf  yüzeyl er,  bu yapı da çok daha 

farklı  bir  anl a m yükl enerek de mokrasi ni n t anımı yl a ili ntili  ol arak Ģeffaf  adal eti n 

si mgesi  ol muĢt ur.  Var olan eski  bi nanı n kalı n duvarları na ve karanlı k i ç mekanı na 

kontrast  ol arak yeni  cam mi mari  yapı yı  ıĢı kla dol dur muĢ  ve aynı  mant aliteyl e 

parla ment oyu ka munun gözl eri  önüne ser mi Ģtir.  Böyl eli kle ka mu ve hükü met 

arası ndaki  bari yer  eri mi Ģ ol ur  ve se mboli k ol arak sor uml ul uk sahi bi  devl et  konsepti 

güçl enmi Ģ ol ur (ġekil 3. 4. 8, ġekil 3. 4. 9 ve ġekil 3.4. 10). 
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     ġekil 3. 4. 8. Al man Parla ment osu           ġekil 3. 4. 9. Al man Parla ment osu, kubbe 

               Nor man Fost er, 1999                                   Nor man Fost er, 1999 

             

 

                            ġekil 3.4. 10. Al man Parla ment osu, kubbe eskizi 

                                                 Nor man Fost er, 1999 

Ri chard Rogers‟ı n Bordeaux Adal et  Sarayı,  Ģeffaflı k ve açı klı k yol uyl a adal et 

siste mi ni n ul aĢabilirliği ni  vurgul ayan bir  yapı  i stemi  nedeni yl e  ortaya kon muĢt ur. 

Mi mari  açı dan “ağır  adalet” kavra mı ndan,  “Ģeffaf  adal et”e geçiĢ  si mgel en mekt edir. 

Ma hke me  sal onl arı,  t aĢ kapl a ma bir  kai deni n üst üne ot ur makt adır  ve yukarı daki 

ahĢap kapl a ma haci ml erin akı cı  for ml arı nı  si metrik ol arak yansıtan bet on tabanl arla 

dest ekl enmekt edir [30]. 

Bunl arı n hepsi ni  çevreleyen ca m cephe,  mahke mel eri n i ĢleyiĢi ni n sayda m hal e 

getiril mesi  felsefesi ni  gerçekle mekt edir.  Bu düĢüncel erle duvarlar,  adet a hi çbir  sırrı 

gi zleye mez hal e getiril mi Ģtir (ġekil 3. 4. 11). 
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         ġekil 3. 4. 11. Bor deaux Adal et Sarayı, Ri chard Rogers, 1992 

A. B. D Ne w Yor k Ti mes Square‟de t asarlanan Askerlik Kayıt  Bür osu,  cephesi ndeki 

kır mı zı,  beyaz ve mavi  renkl erde yarı  sayda m j elati nler  ve fl orasan ı Ģı k kullanı mı yl a 

A. B. D Sil ahlı  Kuvvetleri‟ni n “net  ve gör ünür” varlı ğı nı  ifade etti ği  söyl en mekt edir 

[52].  ġeffaflı k bu yapı da da yi ne,  dür üstl üğün,  açı klı ğı n,  ul aĢılabilir  ve ka muyl a 

büt ünl eĢ mi Ģ ol manı n si mgesi dir (ġekil 3. 4. 12 ve ġekil 3. 4. 13). 

                          

    ġekil 3. 4. 12. Askerlik Kayıt Bür osu                ġekil 3. 4. 13. Kayıt Bür osu, giriĢ 

                Al an Br ut on, 1997                                            Al an Br ut on, 1997  

ġeffaflı k kavra mı nı n anl a mı ndaki  moti vasyonu Pei  farklı  bir  Ģeki lde daha 

yansıt mı Ģtır.  1993- 95 yılları nda Cl eveland,  Ohi o' da yapılan Rock & Roll Hall‟daki 

Ģeffaflı k içi n Pei Ģunl arı söyl er: 

 ' ' Bi nanı n müzi ği  ifade et mesi ni  istedi m.  Ancak bu müzi k nedir? Gel ecekt en kopan 

asi  bir  duygu.  Bu duygunun enerji  boyut u vardır.  Rock müzi ği  yarat an j enerasyon 

fikirleri nde beni m j enerasyonu mdan çok daha Ģeffaf!  Her  Ģey açı k ve doğrudandır. 

Beğenseni z de, beğenmeseniz de!” [7] (ġekil 3. 4.14). 
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                         ġekil 3. 4.14. Rock & Roll Hall, I.M.  Pei, 1993                   

3. 5.  GÜNÜMÜZ TÜRK MĠ MARLARI NIN ġEFFAFLI K ANLAYI ġI  VE 

KULLANI MI  

Bu böl üm kapsa mı nda,  Tür ki ye mi marlı k pl atfor mundan seçilen bazı  uygul a macı 

mi marl arı n Ģeffaflı k anl ayıĢları ve Ģeffaflı k kullanı ml arı incel enmi Ģtir. 

Seçilen mi marl arı n,  Ģeffaflı k düĢüncel eri ni n; mi marileri  üzeri ndeki  et kileri 

incel enirken yaptı kl arı yapıları n bir  böl ümü,  görsel  ve yazılı  olarak ör nek 

göst eril mi Ģ, bunl ara katılan yoruml a Ģeffaflı k kavra mı irdel enmi Ģtir. 

3. 5. 1.  GÖKHAN AVCI OĞLU,  GAD ARCHI TECTURE MĠ MARLI ĞI  VE 

ġEFFAFLI K ANLAYI ġI  

Gökhan Avcı oğl u mi marlığı,  t eknol oji  ve sanatla besl enen deneysel  t avırları yl a Tür k 

mi marlı ğı nda tartıĢ mal ar yarat an, yalı n ve yenili kçi bir dile sahi ptir. 

Avcı oğl u,  mi marlı k ür ününün kendisi ni  ve üretil me süreci ni  sorunsallaĢtır maya 

yöneli k eğili me i Ģaret  edi yor.  Henüz uygul anma mı Ģ  ol an son döne m yapıları,  en 

azı ndan Tür ki ye bağl a mında,   mi marlı k nesnesini n üzeri nde uzl aĢıl mı Ģ  değerleri ni 

tartıĢ malı  hal e getiri yor. Bu çalıĢ mal ar,  tı pkı  sanat  yapıtı nı n gel eneksel nesnesi ni 

çözen,  bir  anl a mda anl am ol uĢt ur ma süreci ni n kendisi ni  bir  iĢe çeviren kavra msal 

sanat  çalıĢ mal arı  benzeri,  mi marlı ğı n asli  ol duğu varsayılan süreçl eri ni çözen bir 

kanalı n içi nde geliĢ me eğili mi göst eri yor [53].  

Gökhan Avcı oğl u mi marlığı nda t asarı m ve ür ün,  söyl e mi n kendisi dir.  Bir  mesaj  i çi n 

mi marlı k kullanıl maz.  Mi marlı k bir  il etiĢi m aracı dır.  Mi mari  iletiĢi m,  yapı  yaparak 

kur ul ur. Söyl e m t asarı ml a birli kte Ģekillenir ve ürünl e ortaya çı kar.  
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 “ Bir  mesaj  i çi n yapı  yapıl maz,  yapı  yapılarak mesaj  verilir.  Bugün r uh dünya mı zı 

zengi nl eĢtirecek bir  Ģiirselli ği n ol abil mesi ni n,  yeni  keli mel eri n,  dur uml arın,  hazl arı n 

ortaya çı kabil mesi ni n tek olanağı nı mi marlı ktır” [53]. 

Gökhan Avcı oğl u,  mi marlığı  verili  bir  prati k ol arak kavr a mak yeri ne,  onun ne 

ol duğunu ve nasıl  yapılması  gerekti ği ni  sorgul uyor.  Mi marlı ğı;  görerek ve yapı yı 

yaptı ktan sonraki  et kilerini  al gılayı p ona göre yeni  dur uml ar,  yeni  mat eryaller  ve 

yeni  çözü ml erle mi mari  repert uarı  geniĢleterek özgün t asarı ml ara ul aĢı yor.  Yapıl an 

yapı,  sonraki  nesilleri n düĢüncel eri nde bir  değiĢiklik yaratı yorsa;  yaĢa ma sevi nci, 

güven,  haz gi bi  duygul ar uyandırı yorsa ve yeryüzüne ekl eyecekl eri  yapılar i çi n yeni 

bir  kol aylı k ya da fi kir  verebili yorsa i Ģte o za man yapı  özgünl üğe en azı ndan bir 

adı m daha yakl aĢı yor.  

ġeffaflı k,  Gökhan Avcı oğl u mi marlı ğı  i çi n öne ml i  kavra ml ardan biri.  Gerek düĢünce, 

gerek t eknol oji  gerekse uygul a ma açısı ndan Türk mi marlı ğı nda “Ģeffaf” kavra mı nı 

ve Ģeffaflı ğı  kor kusuzca kullanı p,  ol uĢt urduğu mi mari yi  bununl a yoğurarak 

günü müzdeki “nedensi zlik” orta mı na gerekli nedeni ve sonucu sunuyor.  

Avcı oğl u, insanı n her nokt ada kaderi yl e savaĢtı ğına i nanı yor:  

“Ġnsanl ar  i çi nde yaĢl anma  ve  öl me  de dahil  bir  çok nokt ada kaderle savaĢır. 

Karanlı kla da savaĢıl mı Ģ,  gecel erden kor kul muĢt ur.  Gecel eri n kullanılmadı ğı  bir 

za man ol muĢ ancak yapay ıĢı kl a gecel er de kullanılır hale gel mi Ģtir.” [26]. 

ġeffaflı k,  bu anl a mda ul aĢıl ması  gereken bir  nokt a.  Ġnsanı n her  nokt ada 

gereksi ni ml eri ni  karĢılayacak or gani zasyon ve değiĢi me sahi p bir  Ģeffaflı k söz 

konusu ol malı dır. 

Kapadokya gi bi  i çi ne giri p de kaybol duğumuz,  hatta dı Ģarı dan asl a i çi nde 

ol duğu muzun  f ark edilmedi ği  bir  “dol ul uk” ve yok muĢçası na bir  “Ģeffaflı k”.  Bu 

paradoksa karĢılı k öngörül en siste m;  Ģeffaf  ol up aynı  za manda kapalı  olma  gi bi  i ki 

hali  bir  arada sunabilen bir  dur um.  Bu,  Avcı oğl u‟nun Ģeffaf  mi marisi ni  oluĢt uruyor. 

ġeffaflı k ve kapalılı ğı,  yada dol ul uğu,  ayrıl maz bir  büt ün ol arak görüyor.  Salt 

Ģeffaflı ğı n,  kırıl gan yapısı yl a çok çabuk çökertileceği ni;  t a ma men Ģeffaflı ğı n 

getirdi ği  sorunl arı n i se sadece ı sı  kaybı  gi bi  fiziksel  et kileri n yanı  sıra mahre mi yet 

duygusunun da zedel en mesi  ve baĢka psi kol oji k et kileri n de olabileceği, 

Avcı oğl u‟nun dol ul uk içer meyen Ģeffaflı k içi n düĢündükl eri dir.  
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“Ta ma men Ģeffaf  bi nada yaptı m ancak bunun yan et kileri ni  gör düm.  Eğer  yapı 

(Ģeffaflı k),  i nsanı  1984 „t e ki  gi bi  ruhsal  bir çökünt üye göt ürecekse,  o za man 

Kapadokya gi bi  bir  dolul uğa dön meye razı yı m.  Yapı,  i stenil di ği nde kapalılı ğı  da 

veren bir siste m ol malı dır. ” [26]. 

“ Yok ol abilecek kadar varolabil meli dir!” [26]. 

ġeffaflı k kavra mı nı  i nceledi ği mi zde;  adal eti n,  yaĢa mı n,  de mokrasi ni n Ģeffaflı ğı nda 

aslı nda bu i kile ml e karĢılaĢı yoruz.  

“ De mokrasi deki  Ģeffaflık,  her  Ģeyi  ort aya döken bir  kavra m değil dir. Eğer  her 

Ģeyi mi zi,  t üm sırları mı zı  Ģeffaflı k adı na ort aya dökersek i nsanı n bireyselliği ni,  kiĢisel 

hakl arı nı çi ğne mi Ģ ol uruz.” [26]. 

Bu doğr ult uda düĢünüldüğünde asıl  probl e mi n Ģeffaflı ğı n derecesi nde ol duğu 

gör ül ür.  Bu derece,  mahre mi yet  ve açı klı ğı n sı nırını  belirler.  ġeffaflı k zaten i nsan 

yaĢayıĢı nı ve hakl arı nı göz önünde bul unduran bir yapı da ol malı dır. 

“ġeffaflı k;  i nsan hakl arı,  i nsan sı ğı nma i steği,  insanı n bireysel  kal ma  ve bireysel 

ol ması adı na yapılan bir Ģeydir. ” [26]. 

Avcı oğl u,  bu Ģeffaf  sistem i çi n,  ürün sonuç açısı ndan eski  bir  yönt e m yerine yeni  bir 

yakl aĢı ml a li kit kristal siste mi öneri yor.  

“Li kit  kristal  el ektri k siste ml eri  bu anl a mda bir  ol uĢum sağl ayabilir.  Ġki  ca mı n 

içerisi nden geçen akı m,  ca mı  bir  anda Ģeffaf  ve i stenen di ğer  anda i se opak yapı yor. ” 

[26]. 

Dol ayısı yla,  Ģeffaf  yapını n i stenil di ği nde kapalılığı  da veren bir  sistem ol ması, 

teknol oji k t ek bir  mal zeme  il e sağl anmı Ģ  ol uyor. Bu si ste mi n,  ca ma  karĢı  bir  adı m 

ol duğu,  hatta ca mı n da önüne geçen bir  et kileĢi m ol duğu düĢünül ebilir.  Ca mı n 

verebil di ği  salt  Ģeffaflı k özelli ği ne karĢı,  li kit  kristal  siste m he m Ģeffaflığı  he m de 

opaklı ğı  aynı  anda ve i steğe dayalı  ol arak veriyor.  Avcı oğl u eriĢil mesi  gereken 

nokt anı n bu ol duğuna i nan makt adır. 

ġeffaflı k ve opaklı ğı  sağlayan t ek mal ze me  i çi n,  bal on veya onun el asti k özelli ği ne 

sahi p baĢka bir mal ze me düĢünül ebilir. 

Beyaz l asti k bal on geril diği nde ĢeffaflaĢır.  Fakat  aynı  bal on serbest  bırakıl dığı nda i se 

opak bir  hal  alır.  Bu ör nek bel ki  de bi ze hayatı n da bu bal on gi bi  bazen Ģeffafl aĢı p 

bazense gi zliliğe bür ünme  gereksi ni mi  ol duğunu anl atır.  Za mi ati n‟i n Bi z ( My)  adlı 
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eseri nde ol duğu gi bi  biz de çevre mi zi  saran Ģeffaf  duvarları  perdelerle ört üp 

kendi mi zl e baĢ  baĢa kal acağı mı z mekanl ara i hti yaç duyarı z.  Tabii  ki  i nsanın yaĢadı ğı 

her  duygu gi bi  bu da geçi ci  ol acak ve bir  müddet  sonra aynı  Ģeffaflı ğı  yi ne 

arayacağı z.  ġeffaflı k ve opaklı k hayatı mı zı n t a kendisi  ol duğu gi bi,  mekanı mı zı n da 

kendi ne dönüĢ mesi ni isteyeceği z.  

Avcı oğl u‟nun verdi ği  bu ör nek,  bi ze her  ne kadar  sorunun kendisi ni  anl at an bir  i mge 

gi bi  gör ünse de aynı  zamanda bu sorunun direkt  çözü müdür!  Bal on gi bi esnek bir 

yapı  ve onun geril mesiyle verdi ği  et ki ye sahip,  za man za man ĢeffaflaĢan bir 

mal ze me … Var ol an t eknol oji  ,  bi ze yeni  mal zemel er  üret meye ol anak veri yorsa bu 

tür  ĢeffaflaĢan siste ml er  de düĢünül meli dir.  Neden Ģi mdi  di k açı  değil  de diğer  açıları 

da kullanabili yoruz.  Çünkü önceden küçük parçalar  ve t uğl a gi bi  mal ze mel er  bunu 

gerektiri yordu.  ġi mdi yse farklı  ol anakl ar  ve mal ze mel erle yapı yı  diledi ğimi z Ģekil de 

yapabil mekt eyiz.  Aynı  Ģekil de bal on gi bi  ĢeffaflaĢan bir  mal ze meyl e de f arklı  bir 

yapı  ol uĢt ur mak yi ne bizi m ol anakl arı mı z dahilindedir.  Bu t a ma men uğraĢı mı z ve 

teknol oji mi zl e sı nırlı dır. 

ġeffaflı ğı n bir  nedeni ni de  doğaya uyan ve  doğayl a birli kte varol an bir  mi mari 

anl ayıĢı  dest ekl e mesi  olarak göst eri yor.  Bu düĢünceyi  somutl ayan en i yi  ör nek 

Bor usan içi n tasarlanan showr oo m  yapısı dır 

Avcı oğl u mi marlı ğı,  açı k ve  esnek bir  dile sahi ptir.  Beraber  çalıĢtı ğı  di ğer  mi marl arl a 

her  Ģeyi n ol abilirliği ni  sorgul uyor  ve GAD Ar chitect ure‟da üretti kleri her  pr oj e 

mi marlı k günde mi ne birçok yoruml a birli kte farklı bakıĢ açıları da getiri yor. 
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3. 5. 1. 1. BORUSAN OTOMOTĠ V SHOWROOMU  

                

    ġekil 5. 1. 1. 1. 1. Bor usan Ot omoti v Showr oo m, gör ünüĢ, Gökhan Avcı oğlu, 2001 

Masl ak Fati h Or man‟ da,  Bor usan Ot omoti v i çi n tasarlanan showr oo mda,   konsepti n 

ol uĢt urul ması ndan sonra yapı  45 günde pr oj el endirilerek uygul anmı Ģtır. Yalı n bir 

dile sahi p ol an yapı da esas  kriter;  bul unduğu çevre il e il etiĢi m sağl ayabil mesi  ve 

kullanı m açısı ndan rahat  fonksi yonl andırılabilecek bir  Ģe maya sahi p ol masıdır.  Farklı 

kotlara sahi p esnek pl anl a ma ve ĢeffaflaĢarak bul unduğu çevreni n kendisi  hali ne 

gel en kurguyl a tasarı m, bu kriterleri doğrular.  

Yapı nı n pozisyonu ve Ģekillenmesi,  ağaçl arın konu mu göz önüne alı narak 

belirlenmi Ģtir. 

Toprak rengi  pasl anmı Ģ saç,  i çeri de ve dı Ģarı da farklı  bakıĢ  açıları  yarat an ca m 

yüzeyl er,  t oprağı n i çi nden çı kan ve aynı  za manda kendi ni  kaybettiren,  bul unduğu 

yere uyan bukal e mun gi bi bir yapı tasarlanmı Ģtır [54] (ġekil 3. 5. 1. 1. 1. 1). 

Adet a,  bul unduğu çevreyle birli kte nefes  al an bu yapı,  ca m yüzeyl erle ĢeffaflaĢarak, 

katı varol uĢ hissi nden sı yrılıp yokmuĢçası na doğaya karıĢ makt adır. 

Yapı nı n sahi p ol duğu esnekli k,  değiĢebilirlik ve gündeli k hayat a adapt asyon,  pr oj e 

mantı ğı nı n konut proj elerinde de denenme fi kri ni günde me getir mi Ģtir.  
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3. 5. 1. 2. WALL STREET YARI ġ MASI  

                      

              ġekil 3. 5. 1. 2. 1. Wall Street yarıĢ ması proje önerisi, G. Avcı oğl u, 1999                     

            

 

                                    ġekil 3. 5. 1. 2. 2. Pl an, G. Avcı oğl u, 1999 

YarıĢ ma  konusu,  Wall  Street' te sergi  ve t opl anma al anları nı  i çer mekt edir. Tasarı mı, 

pr ogra mı  ve varlı ğı yl a Manhattan' ı n gel eceğini  et kileyecek geçi ci  bir  strükt ür 

öner mektir.  ' ' Kült ürel  Bilgi  DeğiĢi mi''  böl gede yeni  yaĢa maya baĢl a ması  umul an bir 

“24 saat  t opl umu” i çi n gerekli  ol an bil gi,  et kileĢim ve  değiĢi mi n yer  al acağı  kar maĢı k 

Ģehirsel  mekanı  t e msil  et mekt edir.  Böl geni n zaten orada var  ol an aktivit el erden 

dol ayı  barı ndırdı ğı  net wor k düzl e mi ndeki  bil gi  değiĢi mi,  yeni  bir  kült ürel  alıĢveriĢ 

düĢüncesi  doğurarak el e alı nmı Ģ  ve bir  ca m kütlesi ni n suyun i çi nde yüksel mesi  gi bi 

tekil bir obje tasarlanmı Ģtır.  

Öneri,  caddeni n gri d i çi ndeki  vekt örel  dur umundan ort aya çı kmı Ģtır.  Bununl a birli kt e 

fonksi yonl ar  i çerdeki  açı k mekanı n akı cılı ğı nı boz ma mak  üzere yerleĢtiril mi Ģtir 

(ġekil  3. 5. 1. 2. 1).  Yerl eri,  duvarları  ve çatı yı  ol uĢt uran ca m panellerin üzeri ne 

yansıtılan hareketli  gör ünt ül er  Do wnt own Manhattan' ı n geç mi Ģi,  bugünü ve gel eceği 

hakkı nda t ari hi  bel gel er,  vi deol ar,  fil ml er  ve ani masyonl ar  göst er mekt edir.  Ġzleyi ciler 

istedi kl eri bilgi ye bi na içinde ul aĢabilirler (ġekil 3. 5. 1. 2. 2). 
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Çatı daki  t erasa ul aĢ mak içi n t ek yol  ol an uzun rampa,  li kit  kristal  paneller,  ekran ve 

pr ojekt örler  arası nda bir  gezi nti  i çerir.  Çatı;  mevsi ml er,  hava dur uml arı  ve ol ayl arla 

değiĢen açı k bir alandan ibaret, mi ni mal bir bahçe veya bir açı k hava gal erisidir.  

Yapı  aynı  za manda caddeden de i zl enebilen sürekli  bir  göst eri  i çerir,  fakat  kendisi  bir 

si ne ma per desi  veya dev bir  TV ekranı  gi bi  renksiz bir  obj edir.  Bil gi ni n el ektroni k 

devrel erde akıĢı nı,  fi ber-opti k bir  kabl onun kesitinden bir  gör ünt üyü hatırlat acak 

Ģekil de ol uĢt urul muĢ,  çatı  altı ndaki  ağ gergi  t aĢı yıcı  üst  t araflardaki  (bur ada bası nçl a 

çalıĢan)  ca m panelleri n kendileri ni  26 feet  yukarda,  sadece sayda m epoxy kol onl ar 

üzeri nde taĢı yabil mel eri ni sağl ar.  

Her  bağl antı  sökül ebilir, her  mal ze me  baĢka bir yer de,  baĢka bir  bi na içi n t ekrar 

kullanılabilir [56]. 

3. 5. 1. 3. AKSOY- TECHNAL FABRĠ KA YÖNETĠ M BĠ NASI  

       

       ġekil 3. 5. 1. 3. 1. Aksoy Technal,                     ġekil 3. 5. 1. 3. 2. Aksoy Technal,   

      yan görünüĢ, G. Avcıoğl u, 1997                     ön görünüĢ, G. Avcı oğl u, 1997 

        

      

          ġekil 3. 5. 1. 3. 3. Aksoy Technal, planl ar, ön gör ünüĢ, G. Avcı oğl u, 1997 

Bi r  cephe siste ml eri  üreti m fabri kası  ol an Aksoy- Technal  pr oj esi nde,  çalıĢ ma 

al anl arı nda za manl a sökül üp değiĢtirilir  ol abilen bir  cephe siste mi  düĢünül müĢ  ve  bu 

konu güneĢ  kontrol  siste mi  i çi n de sağl anmı Ģtır.  Strükt ür  l 0x30 metre 25 c m' li k 
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ardger me  döĢe me  pl akal ar  ve bunu t aĢı yan 16 c m' li k çok i nce çeli k çevre 

kol onl arı ndan ol uĢ makt adır.  Bu i nceli k cepheni n parçal arı ndaki  i nceli ğe eriĢir  ( ġekil 

3. 5. 1. 3. 3). 

Ür eti m al anı  cephesi  reflektif  ,  yansıtıcı  bi r  yüzeyle ol uĢt urul muĢt ur.  Yöneti m yapı sı 

daha az bir  al anı  kullanır,  fakat  i ki  yönde uzayan ön cephe pr ofilleriyl e deği Ģi k 

nokt alardan ar ka cepheye ve yere bağl anır.  Her  iki  cephede de seçilen ve ekono mi k 

cephe siste ml eri nden biri ol an yat ay çi zgili  kompozisyon yukarı ya doğr u daraltılarak 

perspektifi bir yüksel me yaratıl mı Ģtır.  

Ca m ve  bağl antı  el e manları nı n değiĢen hava koĢulları  ve ı Ģı kl a farklı  sonuçl ar  ve 

al gılar  ol uĢt ur ması,  öndeki  i Ģlek Ģehirlerarası  yol da hareket  eden araçl arı n yol 

kot undan da aĢağı ya i nmi Ģ  cephel er  üzeri nde kayan gör ünt ül eri ni n yansı ma  ve 

kırıl mal arı, gece ve gündüz ol duğundan daha farklı efektler sunmakt adır [56].  

Bi r  çok t artıĢ maya konu ol an yapı nı n cephesi,  boĢlukl u met al  strükt ürün oluĢt urduğu 

Ģeffaf  bir  duvar  et kisi  yarat arak he m çevreni n de  yapı nı n bir  parçası Ģekli nde 

al gılanması nı,  bununl a bi rli kte yat ay böl ünt ül eri n yukarı ya doğr u daral masıyl a bakan 

göz t arafı ndan yüksel me duygusunu yarat an bir  al gı  oyunu sergile mekt edir  ( ġekil 

3. 5. 1. 3. 1 ve ġekil 3. 5. 1. 3. 2). 

3. 5. 1. 4. APART MAN NO : 28 

                              

                     ġekil 3. 5. 1.4. 1.                                                ġekil 3. 5. 1. 4. 2.   

   Caddebost an‟da Apartman, görünüĢ                        Teras t onozu görünüĢü 

          Gökhan Avcı oğl u, 1995                                   Gökhan Avcı oğl u, 1995 
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                        ġekil 3. 5.1. 4. 3. Kat Pl anı, Gökhan Avcı oğl u, 1995 

Caddebost an‟da t asarlanan apart man,  geniĢ  cam cephesi yl e di kkati mi zi  çeki yor. 

Avcı oğl u ve GAD Ar chitect ure,  bu yapı da günümüz  apart manl arı ndaki  met rekare 

savaĢl arı  ve rant  sağl a mak a maçlı  t asarı mı  bir  kenara it en konut  yapılarına karĢı n 

mi marisi ni ortaya koy makt adır.  

Çı k ma  bal konl ar  yeri ne yapı ya he m Ģeffaflı k hem de  f onksi yonda esneklik sağl ayan 

boydan boya sürül ebilen pencerel erle t üm cephe açılarak yarı  açı k bir  yaĢa ma 

mekanı na ol anak sağl a makt adır.  Yapı nı n cephesindeki  bu esnek kullanı m pl anda da 

hi ssedili yor.  Kol ayca oda sayısı nı  azaltı p arttırma  i mkanı  sağl ayacak aks  si ste mi 

pl anı  değiĢtirilebilir  kılmakt adır  ( ġekil  3. 5. 1. 4.3).  Ayrı ca en üst  katta yer  al an 

dubl eks  dairelerde,  çatı  Ģeffaf  bir  t onozl a ört ül erek daha aydı nlı k ve Ģeffaf  bir  çatı 

arası mekanı el de edil mi Ģtir (ġekil 3. 5. 1. 4. 2). 

Mi ni mal  yakl aĢı mı  ve kullandı ğı  mal ze mel erle Avcı oğl u yapı yı,  Nouvel‟in Cartier 

Vakfı  yapısı nı  doğada yok etti ği  gi bi,  buharlaĢtır mı Ģtır.  Kapalı  bir havadaki 

bul utları n grili ği  ve mavi si  gi bi  yapı da sanki  gökyüzünün bir  parçası  haline dönüĢür 

(ġekil 3. 5. 1. 4. 1). 
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3. 5. 1. 5. ES MA SULTAN YALI SI 

          

ġekil 3. 5. 1. 5. 1. Es ma Sul tan Yalısı, dıĢ görünüĢ            ġekil 3. 5. 1. 5. 2. Ġç mekan 

                 Gökhan Avcı oğl u, 2000                                  Gökhan Avcı oğl u, 2000 

Geçir mi Ģ  ol duğu bir  yangı n sonucu,  sadece t aĢ  bina i skel eti  kalı ncaya kadar  t ahri p 

ol an 19. yy' dan kal ma boğazdaki  Es ma Sultan Yalısı,  Avcı oğl u t arafından yeni 

iĢlevl ere ol anak sağl a ması  a macı yl a yeni den projelendiril mi Ģtir.  ġehrin eski  ve 

değerli  yapıları nı n farklı  kullanı ml ara yöneli k yenilenmesi ni  ana fi kir  edi nen bu 

pr oj ede Avcı oğl u,  çözümü  kor unması  gereken yapı ya hi ç bir  Ģey ekl emeden yani 

“aynen kor uyarak”,  i çi ne Ģeffaf  bir  mekan ot urtmakt a bul muĢt ur  ( ġekil  3. 5. 1. 5. 1). 

Görsel  anl a mda yok muĢ  hissi  uyandıran i ç mekan sı nırı yla yapı yı  eski  görünü münde, 

bugünkü i Ģlevi ne ul aĢtırmı Ģtır.  Ayrı ca Ģeffaf  yapı  i ç mekandaki  al gı yı  da  aynen 

kor umakt adır.  Ġç mekandan dı Ģarı  bakarken bi nanı n kabuğunu al gıla ma mıza i mkan 

verir (ġekil 3. 5. 1. 5. 2). 

Dört  duvarı  kal mı Ģ  bu eski  yapı nı n cephesi  her  hangi  bir  değiĢi klik yapıl madan 

kor unmuĢ ve iç mekan dıĢı yl a büt ünl ük sağlayacak Ģekil de tasarlanmı Ģtır.  

3. 5. 2. EMRE AROLAT, AROLAT MĠ MARLI ĞI VE ġEFFAFLI K ANLAYI ġI  

Ar ol at  ailesi ni n i ki nci  kuĢak mi marı  Emr e Ar olat,  biri nci  kuĢakl a za man za man 

barıĢı k ve uzl aĢı k,  ki mi  za man da çatıĢı k bir  yol  t uttur muĢ,  bu çatıĢı k döneml eri ndeki 

inat ve hırsla kendi mi marlık ki mli ği ni ol uĢt ur muĢtur.  

Ar ol at  mi marlı ğı nı n il k döne ml eri nde hissedilen moder nist  çi zgi,  za man i çi nde yeri ni 

daha gel eneksel ci  bir  t avra bırakır  ve gi derek post modernist  yakl aĢı ml arla Ar ol atlar 

iki nci  bir  döne me  girerler.  90‟lı  yılları n i ki nci yarısı nda bu çok sesli yakl aĢı m, 

sadel eĢerek günün evrensel  mi marlı k yakl aĢı ml arıyla büyük öl çüde ört üĢen,  yeni den 
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moder n bir  anl ayıĢ  hali ne bür ünür.  Tü m bu evrilmel er  sırası nda Emr e Ar ol at  kendi 

yeri ni ve oynadı ğı rol ü Ģöyl e anl atır: 

“Post modernist  yakl aĢı mın bel ki  de en büyük soruml usu beni m;  o yön değiĢi kli ği ni n, 

nedenselli ği  çok da kuvvetli  ol mayan bir  mi marlığı n ort aya çı kması nda beni m payı m 

çok büyük.  Ben bunu,  o gün al dı ğı mı z eğiti mi n gevĢekli ği ne,  daha sonra Ameri ka' da 

bul unduğu m sıralarda çalıĢtı ğı m ort a mdaki  moderne karĢı  geliĢen bazı  t epkisel 

davranıĢlara bağlı yorum.  Bi r  de bence o döne mdeki  Tür ki ye' deki  i Ģveren 

mekani z mal arı buna çok hazırdı ” [57]. 

Emr e Ar ol at,  yaĢanan bu post modern döne mde kendi ne yöneli k sorgula mal arı nı n 

sonucu ol arak son döne m mi marlı ğı nı ol uĢt urur.  

Son döne m Ar ol at  t asarıml arı nda,  belli  bir  gra mer  di si pli ni  ol duğu gözl eml eni yor. 

Kütl eler  son derece t anıml ı;  ucu açı k bırakıl mı Ģ, belirsiz,  t anı ml anmakt an uzak bir 

mi mari  bileĢen ya da ifadel ere yer  ver meyen,  ayakl arı  yere "sağl a m basan"  bir  t avır 

sergili yor.  Bu denli  dol aysı z ve kendi ni  direkt  akt aran,  düz anl a mlı  bir  dill e ort aya 

konan mi mari, özsel anl amda kendi ni dürüst çe ifade edi yor.  

ġeffaflı k kavra mı  da bu düĢünce çerçevesi nde geliĢi yor.  Emr e Ar ol at  mi mari 

Ģeffaflı ğı, dürüstl ük, kendisi gi bi ol ma durumu olarak tanı mlı yor.  

Ca m veya sayda m her hangi  bir  mal ze meyl e yaratılacak fi zi ksel  Ģeffaflık yapı nı n 

fonksi yonel  kullanı mı na yar dı mcı  bir  et ki  ol sa da,  mi mari  Ģeffaflı ğı n kavra msal 

boyut u, Ģeffaflı ğı n fizi ksel tanı mı ndan çok daha ilgi çeki ci dir. 

Mi marlı kta Ģeffaflı k,  kendisi  gi bi  ol ma  dur umu yani  baĢka bir  Ģeye benzemeye  veya 

öykün meye çabal a mayan veya ol duğundan baĢka bir  t akı m mesajlar  yükl enmeyen, 

özetle; kendi bağl a mı nı yansıtan bir dildir. 

“Bence mi marlı kt aki  Ģeffaflı kla ca mı  yan yana koy ma mak l azı m.  Çok Ģeffaf mı Ģ  gi bi 

gör ünen,  yani  yapısal  olarak Ģeffaf  gi bi  gözüken t a ma men ca ml a kapl anmı Ģ  fakat 

ol duğunda çok daha baĢka bir  moti vasyonu i çeren ve o moti vasyonu da çok dol aylı 

yol dan ifade eden sistemi n gerçek bir  Ģeffaflı k ol duğuna i nanmı yorum.  Bu sadece 

yapısal bir Ģeffaflı ktır” [58]. 

Bu bağl a mda,  Ģeffaflı ğın ca ml a ol an ili ntisi  gevĢer.  Ca mı n yapı ya bahĢetti ği 

sayda mlı k,  yapı nı n fi zi ksel  bir  gereksi ni mi yken,  mi mari  Ģeffaflı k i deol ojik bir  seçi m 

hali ne dönüĢür. 
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“Tasarlayanı n ne i stediği ni,  ne yap mak i st ediği ni  bil mesi  ve doğr udan ol ması, 

mesajı nı  doğr udan iletmesi,  bir  t akı m met aforik moti vasyonl ar  i çerme mesi  bir 

Ģeffaflı ktır.  Bunun dı Ģı nda kal an hi çbir  Ģey mal ze me  ol arak ca mı  dahi  i çerse,  Ģeffaf 

değil dir” [58]. 

Ar ol at‟ı n yaptı ğı  bu t arifle günü müz mi marisi ne baktı ğı mı zda,  Casaba‟ların,  Ke mer 

Country‟leri n,  Rit z Carlton dekorasyonl arı nı n,  oduncu küt üğü evl eri n ve Topkapı 

Pal ace ot elleri ni n maskeli  yüzl eri ni n,  “ mı Ģ” gi bi  yapılan t asarı ml arı n aslı nda 

gerçekt en de dürüstl ükten uzak, Ģeffaflı ğı okun mayan proj eler ol duğunu anlıyoruz.  

Bi r  di ğer  bakıĢ  açısı yla;  Emr e Ar ol at‟a göre,  çok ört ük bir  hi kayenin üst ünün 

kal dırılıp herkes  t arafı ndan baĢka bir  Ģey söyl enmesi,  o yapı nı n ci ddi  anl amda  mer ak 

ve heyecan uyandır ması,  sonunda da açı kl a mal ar  di zisi ne kavuĢ ması  bile Ģeffaflı k 

ol arak nitelendirilebilir.  Bel ki  buradaki  ört ükl ük,  Ģeffaflı ğı  yok eden bir  saklılı kt an 

zi yade merakı  uyandırı p ondan sonra göst er mektir.  DüĢünül ecek ol ursa bu benzet me 

aslı nda yarı  Ģeffaflı ğı  çağrıĢtırır;  arkada ne ol duğunu hi ssettiri p merak uyandırır 

ancak det aylar  hakkı nda bil gi  ver mez.  Fakat  dikkatle bakılı p düĢünül düğünde her 

Ģeyi n kavranabileceği bir yakl aĢı m.  

Emr e Ar ol at, Ar ol at mi marlığı nda Ģeffaflı k değerlendir mesi ni Ģöyl e yapı yor: 

“Ġl k döne mdeki  moderniz mi  ya da püri z mi,  çok iyi  ni yetli  ancak Ģeffaf  ya da  i çt en 

di ye t asniflenebilecek bi r  döne m ol arak gör müyor um.  Bel ki  i çi nde ol madı ğı m bir 

döne m ve dıĢarı dan bakt ığı m i çi n böyl e okuyabiliyorum.  Ama  bana göre bu en az 

Ģeffaf  döne mdi.  Ġki nci döne m yani  post modern  döne mi n bile daha i çt enli kli 

ol duğunu söyl eyebiliri m ve bu i çt enli ği n son döne mi  yani  Ģi mdi ki ni  hazırladı ğı nı  da 

belirt meli yi m.  Eğer  o i kinci  döne mi  yaĢa masaydık ve biraz daha kendi mi ze dönerek 

sorgul a masaydı k bu görüĢl er  belir meyecekti.  Bu i çt enli k,  Ģeffaflı ğı n bir yol uydu” 

[58]. 

Ar ol at  mi marisi ni n,  son döne m yapıları nda görül en sadeli k ve pl andaki  esnekli k 

ĢeffaflaĢ manı n se mbol ü hali ne gel mi Ģtir.  Çok bel irgi n bir  dıĢ  sı nır  i çi nde akıĢkan ve 

değiĢi me açı k,  alternatifleri  kendi  i çi nde barındıran daha i çt en bir yakl aĢı m 

sergilenmekt edir. 

ġeffaflı ğı n,  mal ze meyl e sağlanan bir  kavra m ol madı ğı nı  düĢünen Emr e Ar ol at  Ģeffaf 

mal ze meni n kullanı mı nı i se yapı nı n i hti yacı  doğr ult usunda,  bir  a maca yöneli k, 

dür üstl ük çerçevesi nde olması gerekliliği ne inanmakt adır. 
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Sözgeli mi,  yansıtıcı  cam kaplı  bir  yapı  t asarla mak bir  a maç ol mazken,  yapı nı n 

önünde bul unan yoğun yeĢil  dokunun yapı  üzeri ne yansı ması  adı na bu malze me  il e 

gi ydiril mesi anl a mlı bir davranıĢ olarak okunabilir [59]. 

Emr e Ar ol at,  yapı nı n bu anl a mda di ğer  mal ze meler  kadar  öne mli  bir  bileĢeni  ol an 

ca m i çi n i se,  son döne mdeki  akıĢkanlı k met aforu altı nda t üreyen,  eksi z yapı 

prati ği ni n ĢiĢiril miĢ,  gonfle f or munu ol uĢt uran,  Ģeffaf  ol mayan,  esnek malze mel eri n 

yeri ni  ca ma  bırakacağı nı düĢünüyor.  Ca m üfl enerek el de edilen bir  mal zeme  ol ması 

nedeni yl e bu yapılara çok daha geniĢ  bir  yapı m olanağı  getiri yor.  Tek defada bit mi Ģ, 

bir  kerede don muĢ  bi r  mal ze me aslı nda bu yapılarda i stenilen akıĢkanlı ğı 

sağl ayabilir.  Ancak Ar ol at  bu sapt a mayı  yaparken kendisi ni n böyl e bi r  yapı m 

siste mi ne uzak dur duğunu ve ort agonal  geomet ri yi  kullanan konveksi yonal 

siste ml ere daha yakı n ol duğunu belirti yor.  

3. 5. 2. 1. ANKARA BÜYÜKġEHĠ R BELEDĠ YESĠ YARI ġ MA PROJ ESĠ 

                    

  ġekil 3. 5. 2. 1. 1. Ankara BüyükĢehir              ġekil 3. 5. 2. 1. 2. Ankara BüyükĢehir 

Bel edi yesi, maket, Emr e Ar ol at, 2000        Bel edi yesi, görünüĢ, Emr e Ar ol at, 2000        

608 metre boyu ve 31. 5 metre yüksekli ği yl e,  bulunduğu arazi ni n boyutları yl a baĢa 

çı kan yapı,  8 metre aralıklı  68 adet  akst an ve bunun i ki  kenarı na di zil mi Ģ i rili  ufaklı 

ofis biri ml eri nden ol uĢuyor.  Uzun kori dor  boyu,  her  yedi nci  modül e denk gel en aynı 

za manda da düĢey sirkülasyonu sağl ayan köpr ül er  ile daha t anı mlı  ve kullanı ma  daha 

uygun hal e geli yor.  Ġçerideki  bu siste mati k düzen dı Ģarı ya da yansı makt adır.  Cephe 

strükt ürden i barettir (ġekil 3. 5. 2. 1. 3).  

“ Keski n modül er  kur gudan t aĢan di ğer  i Ģlevl er  de bi nanı n arkasına  t oprak 

sevi yesi nden i ki  katı  aĢ mayacak Ģekil de geliĢi güzel  di zil mi Ģtir.  Gel iĢigüzelli k 
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kütleni n kendi ne güveni ni  pekiĢtir mekt e ve o öl çekt eki  yanaĢ mal arla kur gunun 

zedelenmeyeceği ne iĢaret et mekt edir” [60]. (ġekil 3. 5. 2. 1. 1).  

               

                                                   ġekil 3. 5. 2. 1. 3.  

                      Ankara BüyükĢehir Bel edi yesi, plan, Emr e Ar ol at, 2000        

Bi nanı n önünde boyl u boyunca konu ml anan dev ekran,  yapı yı  sahneye;  yapı nı n 

içi nde konu ml andı ğı  araziyi  ise devasa bir  seyir  alanı na dönüĢt ür mekt edir.  Böyl eli kl e 

mevcut  arazi de odak haline gel en yapı  ve ekran aslı nda sahneni n yeri ni  al makt adır 

(ġekil 3. 5. 2. 1. 2). 

Emr e Ar ol at‟ın “ Ort aya koy maya çaba göst erdiği mi z mi marlı k düĢüncesi ni n epey 

“katı ksız” ol arak kendi ni  bul abil di ği  bir  t asarı mdır”[ 61]  di ye t arif  etti ği yapı  bu 

katı ksızlı ğı nı yi ne Emr e Ar ol at‟ı n tarifledi ği Ģeffaflı ğa dönüĢt ürüyor.  

3. 5. 2. 2. ÇEVRE BAKANLI ĞI HĠ ZMET BĠ NASI YARI ġ MA PROJ ESĠ 

                        

ġekil 3. 5. 2. 2. 1 Çevre         ġekil 3. 5. 2. 2. 2. Çevre                     ġekil 3. 5. 2. 2. 3. Çevre 

 Bakanlı ğı Hi z met                Bakanlı ğı Hi z met                           Bakanlı ğı Hiz met  

   Bi nası, maket                  Bi nası, maket perspektif                    Bi nası, iç mekan 

Emr e Ar ol at, 2001                Emr e Ar ol at, 2001                         Emr e Ar ol at, 2001       
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        ġekil 3. 5. 2. 2. 4. Çevre Bakanlı ğı Hi z met Bi nası, plan, Emr e Ar ol at, 2001       

Tasarı mdaki  il k kriterlerden biri,  Ankara EskiĢehir  Karayol u‟nun kuzey yönünde 

yoğunl aĢan yeĢil dokunun değerli bul unması nedeni yl e dokunun korunmasıdır.  

Yapıl arı n karayol u yönünden al gısı  öne msenerek al çak katlı,  yaygı n bir  düzen 

öngör ül müĢt ür.  Böyl ece karayol u yönünden bakıldı ğı nda yapı  neredeyse gör ün mez 

ol muĢt ur.  Ayrı ca i ç bahçel er  ve ara mekanl arı n yardı mı yl a doğa il e 

büt ünl eĢebil mi Ģtir (ġekil 3. 5. 2. 2. 1). 

Yapıl ar  7. 20 x 7. 20 metreli k bir  ı zgara t aĢı yı cı  düzeneği ne göre pl anlanmı Ģtır.  Tekrar 

eden bu siste m,  aynı  zamanda he m belirleyi ci  bi r  düzen ol uĢt ur makt a,  hem de  i ç ve 

dı Ģ  mekanl arı n esnekli k kazanabil di ği  bir  yapısal kur guya ol anak t anı makt adır.  Bu 

düzen aynı  za manda ön yapı m prensi pl eri ne yönl enil mesi ni  ol anaklı  kılmakt adır. 

Ül keni n i çi nde bul unduğu ekono mi k koĢullar  bağl a mı nda,  yapı ma  kazandırılacak 

hı zı n çok öne mli  bir  t asarı m girdisi  ol duğu düĢüncesi yl e aynı  anl ayıĢ  yapıları n cephe 

siste ml eri nde de sürdürülmüĢt ür  (ġekil 3. 5. 2. 2. 4). 

Cephel erde önerilen yansıtıcı  ca ml ar,  ül kede son yıllarda adet a bir  prestij  si mgesi 

ol arak gör ül egelen aynalı  yapıları n anl a msı zlı klarına karĢıt  ol arak,  he men önl eri nde 

bul unan yoğun yeĢil  dokuyu karayol u t arafı na yansıtacak ve bir  anl a mda yapıl arı n 

doğa içi nde kaybol mal arını sağl ayacaktır (ġekil 3.5. 2. 2. 2). 

Ġç mekan kur gul arı  ile uyu ml u,  aynı  dil de deva m eden dıĢ  düzen esnek bir  kull anı ma 

ol anak sağla makt adır (ġekil 3. 5. 2. 2. 3). 

Ar ol at  mi marlı ğı ndaki  dür üst  t avrı,  nedenselli ği  ile düĢünsel  ol arak Ģeffaf,  ol duğu 

gi bi görünen bir proj e olduğu söyl enebilir. 
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3. 5. 2. 3. SAYI LGAN EVĠ 

   

                       ġekil 3. 5. 2. 3. 1.                                                      ġekil 3. 5. 2.3. 2.  

         Sayıl gan Evi, gündüz görünüĢ,                           Sayıl gan Evi, gece görünüĢ,  

                  Emr e Ar ol at, 1998                                              Emr e Ar ol at, 1998 

 

                     ġekil. 3. 5. 2.3. 3. Sayıl gan Evi, planl ar, Emr e Ar ol at, 1998  

Bursa' da Çekirge Caddesi  üzeri nde,  1. 200 m²  lik bir  arsa  üzeri nde konuml anan bu 

yapı  gr ubu,  bir  ana konut  bi nası  ile yardı mcı  bir  yapı dan ol uĢ makt adır.  Her  i ki 

yapı nı n da arsa üzeri ndeki  yerleĢi ml eri  ve yüksekli kleri,  daha önce aynı  yer de 

bul unan yapıları n verileri  ile belirlenmi Ģtir.  Ana yapı nı n eği mli  çatı  bi çi mi,  eski 

yapı dan kal an bir  zor unlul uk ol arak ort aya çı kmı Ģtır.  Arsa üzeri nde bul unan yoğun 

ve zengi n ağaç dokusu t ümüyl e kor unmuĢ,  açı k yüz me  havuzu ve yar dı mcı 

mekanl arı n Ģekillenmesinde,  bu doku biri ncil  et ken ol muĢt ur.  Ancak bu yoğun 

dokunun i çi nde,  yapılar doğa ile uyu m sağl a ma i ddi ası  t aĢı maz ( ġekil 3. 5. 2. 3. 1). 

Pit oresk bir  yakl aĢı m yerine,  t ümüyl e yapay ve parlak mal ze mel eri n doğada ol mayan 

bi çi ml erde kullanı mı,  yapı nı n mi mari  yakl aĢı mı nı  belirle mekt edir.  Met al  ve  parl ak 

beyaz yapay t aĢ,  yapıların ana yüzey mal ze mel eridir.  Doğanı n,  yapı nı n yüzeyi nde 

yi nel enmesi  yeri ne,  geniĢ  sayda m yüzeyl eri n kul lanı mı  il e yapı nı n i çi ne çekil mesi 

hedeflenmi Ģtir  ( ġekil  3. 5.2. 3. 2).  El de edil mesi  hedeflenen geo metri k düzen,  i ç mekan 
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kur gusunda da sürdürül müĢt ür.  Böyl ece  yapı nı n,  eski  bir  bahçede t anı ml anan özel  bir 

'' yer'' ol ması sağlanmı Ģtır. 

Yapı nı n t a m ort ası nda bul unan 4x4 metreli k boĢl uk,  ze mi n katı  ile birinci  katı 

birbiri ne mekansal  ol arak bağl a makt a,  ze mi n katı na böl gesel  bir  ara mekan 

sağla makt adır.  Bu ara mekan,  yapı daki  akıĢkanlığı  güçl endir mekt edir.  Bu boĢl uğun 

izdüĢümünde i se,  ze mi n katı  döĢe mesi ni n ' ' sabl e''  ca m ol arak i nĢa edil mesi,  doğal 

ıĢığı n yoğun ol arak alt  ze mi n katı na ul aĢ ması nı  sağl a makt adır.  Ze mi n ve  alt  ze mi n 

katları  günl ük yaĢa mı n geçti ği  böl gel er,  biri nci  kat  i se yat ak odal arı  ol arak 

düzenl enmi Ģtir.  Ova manzarası na ege men ol an çatı  katı nda,  açı k ve kapalı  mekanl ar 

iç içe kullanıl makt adır [62] (ġekil 3. 5. 2. 3. 3). 

Yapı,  bul unduğu yoğun yeĢil  doku i çi nde çevreye uyu m sağl a ma i ddi ası  taĢı maz.  Bu 

düĢünceyi  doğr ula mak i çi n kullanılan mal ze meleri n doğada ol mayan biçi ml erde 

kullanı mı  da dür üstl ük ol arak düĢünül ebilir.  Yapı nı n Ģeffaflı ğı  da kull anıl an ca m 

yüzeyl eri nden çok bu dürüstl ükt e yat makt adır.. 

3. 5. 2. 4. LARA KERVANSARAY HOTEL ( FĠNAL PROJ ESĠ)  

                                      

            ġekil 3. 5. 2. 4. 1.                                           ġekil 3. 5. 2. 4. 2.    

   Lara Ot el Kervansaray Ot el,                  Lara Ot el Kervansaray Ot el,                  

   yan görünüĢ, Emr e Ar olat, 2003            ön görünüĢ, Emr e Ar ol at, 2003        

   

       

                         ġekil 3. 5.2. 4. 3. Gör ünüĢl er, Emr e Ar ol at, 2003               
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ĠnĢası  hal en deva m eden yapı,  bugüne kadar  alıĢılagel mi Ģ  Akdeni z t atil  köyü veya 

ot el  mantı ğı nı n dı Ģı nda bir  yakl aĢı m sergili yor.  ġi mdi ye kadar  genelde t ari hsel 

yapılar  baz alı narak ve za manl a bir  dubli kasyona hatta saht ecili ğe varan örnekl eri ne 

karĢı n bu pr oj ede yapı  dür üstl ükle kendisi ni  sergiliyor  ( ġekil  5. 2. 4. 1,  ġekil 5. 2. 4. 2 ve 

ġekil 5. 2. 4. 3). 

Turi z mi n ve t uristi n bekl edi ği  ti yatral  ol ma  durumunu i se,  baĢka bir  Ģeye veya 

tari hsel  herhangi  bir  ol aya öykün meksi zi n,  kendisi  bir  dekor  ol an,  l a mi ne edil mi Ģ, 

fil mli ya da renkli ca ml arla ol uĢt urul an farklı bir dünya sunan yapı ol uĢt uruyor.  

3. 5. 3. NEVZAT SAYI N MĠ MARLI ĞI VE ġEFFAFLI K ANLAYI ġI  

Nevzat  Sayı n‟ı n mi mari  dili,  çoğu za man t avi zsiz kesi nli kteki  geo metrilerle ol uĢan, 

yalı n bir  anl atı ma sahi ptir.  Kullandı ğı  katı  geomet rileri,  esnekl eĢtirdi ği i ç mekan 

tasarı ml arı yl a büt ünl eyen mi mar,  modernist  t avrı na kattı ğı  yerel  yoru ml a 1980 

sonrası  Tür k mi marlı ğında ort aya çı kan yenileĢ me  r üzgarı ndaki  odaklardan biri 

ol muĢt ur. 

Genelli kl e çevreye uyarak değil  de,  çevreye karĢı  dur up bir  t ansi yon ol uĢt uran ve 

bunun sonucu ol arak da çevreni n,  yani  dı Ģ  yapı nı n boĢl uğuna karĢıt  bir  dol ul uk 

ol uĢt urarak mi marisi ni  sergile mekt edir.  DüĢünülen Ģey bel ki  de kapalı bir  kut u! 

Bi çi m açısı ndan kendi ni el e verse dahi  i çi ndekini  gi zleyen,  merak uyandıran,  i ç 

mekanı n akıcılı ğı nı, esnekli ği ni gizleyen, kesi n geo metrili bir kut udur.  

ġeffaflı k i se mekanı n i çindedir.  Yapı  neredeyse yok ol ur  ve si zi  t a ma men dıĢarı  açar.  

Nevzat  Sayı n i ç mekandaki  bu Ģeffaflı ğı  Ayasofya ve Sül eymaniye Ca mi si 

ör nekl eri yle anl atıyor: 

“ Ayasofya Ģeffaf  ol mayan bir  mekan.  Kendi ni  çabuk el e ver mez.  Ġçeri ye girdi ği ni zde 

orta neflerden yan neflere,  oradan apsi de veya sonra nart ekse geçebilirsi ni z. 

Geçirgenli k olsa bile,  mekan kur gusu,  düzeni, l oĢl uğuyl a sırlar  dünyası  gi bi dir 

Ayasofya.  Sül eymani ye‟de t üm bu mekanl ar,  kur gusuyl a ĢeffaflaĢır.  Si zi  sırlar 

dünyası na göt ür mez.  IĢı klı,  açı k t a ma men Ģeffaf  bir  mekana göt ürür.  Ca m ve benzeri 

sayda m bir  mal ze me kul lanmaksızı n mekanı n örgütlenmesi yl e ol uĢan bir Ģeffaflı ktır 

bu” [63]. 

Nevzat  Sayı n‟nı n yapılarında da Sül eymani ye‟nin geçirgen,  büt üncül  yapısı ndaki 

Ģeffaflı ğı  okunur.  Mekanı n akı cılı ğı,  al gılanabilir  ve ul aĢabilir  ol ması  he m görsel 
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he m de f onksi yonel  anl a mda ĢeffaflaĢ mayı  sağl ar.  Mekanı n ĢeffaflaĢ ması nda, 

mekandan dı Ģarı nı n al gılanması nı n da payı  vardır.  Ancak bu al gı,  ca m bir yüzey ya 

da ona benzer  arkası nı  göst eren cephel erle deği l,  mi mari  para metreleri  ve  çevre 

verileri ni doğru kullanarak sağlanır: 

“ Dı Ģarı dan bakılı nca kapalı  ol arak gör ülen yapı ,  i çeri deki  geçirgenli kl e ĢeffaflaĢır. 

Aynı  yüzey dıĢarı ya herhangi  bir  ca m cephe ya da benzeri  bir  el e man kullan maksı zı n 

sadece mi mari  ol arak yerleĢtirildi kleri  yerler,  açılar  ve konu ml arı  iti bariyle i çerisi 

içi n açı klı k t anı ml ar.  Yapı  yok ol ur.  Neredeyse boĢl uğun i çerisi nde kalırsı nı z. 

Dı Ģarı nı n ne kadar  içeri ye dol muĢ  ol duğunu ve o ol madan i çeri ni n 

tanı ml ana mayacağı nı görürsünüz” [63]. 

Nevzat  Sayı n‟a göre Ģeffaflı k i çi n bir  di ğer  öne mli  kriter  ise “kafes”tir.  Kafes  Ģeffaf 

değil dir  ancak geçirgendir.  ġeffaf  al gı yı  sağl ar.  Kafesi n yapı ya,  hac me  veya yüzeye 

bahĢetti ği  geçirgenli k;  ıĢık,  al gı  ve kafesi n dol ul uk boĢl uk yoğunl uğuna göre 

değiĢi klik göst eri p Ģeffaflı ğı n derecesi ni  ve hatta ıĢı kla ili ntili  ol arak Ģeffaflı ğı n 

yönünü kontrol  altı na al mayı,  ĢeffaflaĢırken aynı  za manda opakl aĢ mayı  sağl ar. 

Dı Ģarı da,  uzakt a ol an,  hiçbir  Ģey gör mezken i çeri de,  yakı n ol an,  dı Ģarıyı  rahat ça 

al gılar.  

1950‟lerde i çi nde belirli  büyükl ükt e gözl er ol an bet on prekast  el e manl arı n 

ol uĢt urduğu duvarlar,  yapı ya dı Ģarı dan bakıl dı ğı nda masif,  kapalı  bir  et ki verirken, 

içeri den dıĢarı yı  gözl eyen biri  i çi n dı Ģarı yı  rahatlı kla al gılayabil di ği, hafif  bir 

separat ör  hali ne dönüĢür.  Ġçeri den bakan göz Ģeffaflı ğı  hissederken dıĢarıdan bakan 

bunu hi çbir Ģekil de sezemez.  

“ Kafes,  moder n mi mari nin doğudan öğrendi ği  bir Ģey.  Doğunun r uhuna uygun kafes. 

Bi r  çırpı da t a m ol arak t anı ml ana mayacak bir  Ģey.  Ne  t a m açı k,  ne  t a m kapalı.  He m 

Ģeffaf,  he m opak.  Ner den baktı ğı na bağlı.  Görünüyor  mu gör ün müyor mu?  He m 

mahre mi yet he m açı klı k” [63]. 

 

 

 



 94 

3. 5. 3. 1.  GÖN DERĠ  ÜRÜNLERĠ  FABRĠ KASI  VE S HELL GENEL 

MÜDÜRLÜK BĠ NASI  

    

                      ġekil 3. 5. 3.1. 1.                                                   ġekil 3. 5. 3. 1. 2.  

  Gön Deri Ür ünl eri Fabrikası, görünüĢ             Gön Deri Ür ünl eri Fabri kası, plan 

               Nevzat Sayı n, 1994                                            Nevzat Sayı n, 1994 

Gön,  Nevzat  Sayı n‟ı n mi marisi nde t anı ml adı ğı mı z kapalı  kut uya bir  ör nektir.  Ġki  ayrı 

priz ma  ve bunl arı  bağlayan bir  ara mekandan ol uĢan yapı nı n dı Ģı,  i çi ndeki 

Ģeffaflı ğı nı  gi zl eyen bir  kabukt ur.  Ancak i ç mekan yalı n bir  geo metri ni n oluĢt urduğu 

neredeyse böl ünt üsüz bi r  mekandır  ( ġekil  3. 5. 3.1. 2).  Dı Ģı ndan kapalı  bir kut u gi bi 

gör ünen yapı  ( ġekil  3.5. 3. 1. 1),  i çeri de büyük boĢl ukl ar  ol uĢt uran gal eriler  ve 

deli klerle sı nırları nı  hafifleĢtirerek ferah ve Ģeffaf  bir  ki mli ğe bür ünmekt edir.  Ġçi nde, 

insanları n ve maki nel erin üzeri nde dur duğu düzle ml eri  barı ndıran boĢl uktan baĢka 

bir  Ģey gör ünmez.  Yapı da;  zorunl u ol arak bul unması  gerekenl eri n dı Ģı nda neredeyse 

hi çbir Ģey yokt ur.      

                                 

                 ġekil 5. 3. 1. 3.                                                    ġekil 5. 3. 1. 4.                                              

    Shell Genel Müdürl ük,  plan                            Shell Genel Müdürl ük, iç mekan      

         Nevzat Sayı n, 1993                                          Nevzat Sayı n, 1993                              
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                                                       ġekil 5. 3. 1. 5.  

                   Shell Genel Müdürl ük, görünüĢ, Nevzat Sayı n, 1993 

Ġstanbul‟da yapılan genel  müdürl ük bi nası nda,  esnekli k,  büyüyebil me,  böl üml eri n 

birbiri yle iliĢkili fakat, bağı msı z ol ma durumu projeni n çı kıĢ nokt ası dır. 

Gi riĢten geçen aks  ve mevcut  t aĢ  yapı nı n aksı,  yapını n konu munu ol uĢt urur. Aksl arı n 

kesiĢti kleri  nokt a yapı nın mer kezi,  aksl arı n oluĢt urduğu kabuk,  yapını n t e mel 

prensi bi dir  ( ġekil  3. 5. 3. 1. 3).  GiriĢten geçen aks,  arkadaki  yarı m daire yapı da 

sonl anır.  Eski  yapı  i çi nden geçen aks  i se bahçe duvarı  üzeri ndeki  aralıkt an sür üp 

gi der.  Yapı nı n t e mel  prensi bi ndeki  bu kesi nli k ve yalı nlı k kitle büt ününden det ayl ara 

kadar  aynı  anl ayıĢla sürdür ülen bir  t avırdır.  Kol aylı kla okunabilen sert  geo metri k 

for m bu t avrı n doğr udan ifadesi dir  ( ġekil  3. 5. 3. 1. 5).  Yapı nı n kabuğundaki  taĢ  dokusu 

yakı n çevrede var  ol an duvar  anl ayıĢı nı n bir  uzantısı dır.  Pencereler  duvar  fi kri ni 

boz mayacak,  gün ı Ģı ğı nı al abilecek kadardır.  Arsanı n i çi nde var  ol an t aĢ  yapı,  yeri 

konu mu ve  büyükl üğü değiĢtiril meden,  okunaklı bi r  ekl e meyl e dönüĢt ürül erek ana 

yapı nı n bir  paçası  hali ne getiril mi Ģtir.  Büt ün mal ze mel er  ve det ayl ar;  yalınlı k,  kol ay 

yapılabilirlik,  dayanı klılık,  kalıcılı k özelli klerini  sağl ayacak bir  anlayıĢl a el e 

alı nmı Ģtır [64]. 

Shell  Genel  Müdürl ük Binası‟nda da Gön Fabri kası ndaki  yakl aĢı ml ar  görül ür.  Yapı 

kabuğundaki  kararlı,  kapalı  t avır  i ç mekanda hafifler  ve pl an bazı nda bakıldı ğı nda da 

Gön‟ deki sadeli k okunur.  

Dı Ģarı ya kapalı olan yapını n içi, birbirine akar (ġekil 3. 5. 3. 1. 4). 
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3. 5. 3. 2. SELAMĠ ÇEġ ME PARKI  

                 

                                 ġekil 3. 5. 3. 2. 1.                                               ġekil 3. 5.3. 2. 2.  

                             Sela mi çeĢ me Parkı                                     Sela mi çeĢ me Parkı  

                      Duvarı görünüĢ, yakı n al gı                          Duvarı görünüĢ, uzak al gı   

                             Nevzat Sayı n, 2000                                     Nevzat Sayı n, 2000      

Sel a mi çeĢ me Par kı‟nı n etrafı na kur ulan se mt  pazarı  nedeni yl e yapıl ması  düĢünül en 

duvar,  se mt  pazarı nı n varlı ğı  ve özelli kle pazar  sonrası  etraftaki  kar maĢa içi n gerekli 

bir  sı nır  ol makl a beraber,  hal ka açı k bir  parkın duvar  gi bi  katı  bir el e manl a 

sı nırlanması  çeliĢki ye yol  aç makt adır.  Böyl e bi r  paradokst an çı kı Ģ  yolu i se he m 

sı nırlayı cılı ğı olan he m de görsel et ki kurabilecek bir separat örün ol uĢt urulması dır. 

“ Duvar  çok Ģeydir.  Bel ki de en çok,  gi zliliktir.  Kenti n ort a yeri nde,  herkese açı k bir 

parkı n duvarı  neyi  gi zler? Duvar  ol sa...  Gi zl e mese..  Duvar,  sessizli ktir.  Sesleri n öt e 

yana geç mesi ni  engeller. Engelle mese de azaltsa...  Duvar,  eriĢil mezli ktir.  Bur ası  ve 

orası  arası ndaki  geçiri msiz perdedir.  Duvar  ol sa, geçirgen olsa...  Duvar  çoğunl ukl a 

ağırdır.  Hafifletilse...  Duvar,  güvenli ktir.  Sakı nır,  korur.  Duvar  ol sa...  Di ye kesi k, 

kesi k düĢünür  ve kendi  ara mı zda t artıĢırken duvarı n kendi  baĢı na ol uml u ya  da 

ol umsuz bir Ģey ol a mayacağı nı fark etti k.  

O,  üzeri nde açabileceğimi z deli klerle değiĢi p,  baĢka bi r  Ģey ol uyor du.  Onu bu 

deli kleri n sayısı,  sı klı ğı, büyükl üğü belirli yordu.  Hatırladı ğı mı z duvarları  yeni den 

gözden geçirdi k.  Ki ml eri ni n yanı na gittik,  boyunca yür üdük,  i çi nden geçti k, 

üst ünden atladı k,  öt e yanına baktı k.  Ne  çok duvar var.  Ve  ne kadar  farklı...  Yok muĢ 

gi bi  duran,  büt ün mendeburl uğu il e üzeri mi ze gel en,  bit kileri n ört üp sakl adı kl arı, 

sı kı cı, merak uyandıran” [65]. 

Nevzat  Sayı n‟ı n bu düĢüncel eri  doğr ult usunda oluĢan pr oj e;  dol u boĢ  et kisi  yarat an, 

boĢl ukl arı n da t el  kafesl e sı nırlandırıl dı ğı  bir  separat ör.  Uzakt an bakıl dı ğı nda,  t a m bir 
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“duvar”,  yakl aĢtıkça açılan “sı nır”a dönüĢen bir  yapı  ( ġekil  3. 5. 3. 2. 1 ve  ġekil 

3. 5. 3. 2. 2). 

“ Geçile meyen a ma geçirgen, koruyan a ma gi zle meyen bir duvar” [65]. 

ġeffaflaĢan duvar,  sı nırla manı n ağır  yaptırı mı nı  üstl enirken di ğer  yandan da  görsel 

teması kopar madan, yakınl aĢtı kça al gı yı daha da arttıran bir yapı ya bürünmüĢt ür.  

3. 5. 3. 3. CAMĠ, ĠSTANBUL KÜÇÜKS U 

         

     ġekil 3. 5. 3. 3. 1. Ca mi ze mi n kat planı,                  ġekil 3. 5. 3. 3. 2. Ca mi kesiti, 

                  Nevzat Sayı n, 1993                                          Nevzat Sayı n, 1997 

1997‟ de Küçüksu i çi n t asarlanan ca mi,  mer kezi  pl an Ģe ması  ve yalı n cephe dili yl e 

günü müz ca mil eri ni n belli  kalı plar  i çi ne sı kıĢan,  kliĢeleĢ mi Ģ  kitlelerine karĢı, 

bul unduğu za manı n t eknol ojisi ni  ve anl ayıĢı nı  yansıtan ve böyl eli kle de dini  yapı nı n 

kavra msal  ol arak ĢeffaflaĢ ması  bağl a mı nda kullanılabilecek bir  ör nektir.  Ca mi ni n 

mi hrap duvarı nı n geri ye çekil mek sureti yle üstten aydı nl atıl ması  da yapı nın yenili kçi 

tavrı nı ön plana çı karır (ġekil 3. 5. 3. 3. 1). 

Ca mil er,  kiliseleri n aksi ne;  odakl anma  fi kri ni r eddetti ği  i çi n ( kilisede  absi de 

odakl anma) dıĢarısı ile iliĢki kur ması mü mkündür.  

Küçüksu Ca mi si‟nde,  mi hrabı n bul unduğu duvara di k ol an yan duvarların boĢl ukl u 

ol ması  dı Ģarısı  ve i çerisi  arası ndaki  iliĢki yi  kuvvetlendir mekt edir.  Mi hraba doğr u 

duran biri,  he m ayakt ayken he m de ot ururken baĢı nı  her  çevirdi ği nde uzun pencere 

boĢl ukl arı  sayesi nde dıĢarıyı  al gılar  ( ġekil  3. 5. 3. 3.2).  Hatta i badet  sırası nda yapıl ması 

gerekenl er  nedeni yl e,  yapı nı n i çi nde bul unanl ar  her  i ki  yöne de bak ması 

gerekti ği nden mi hraba di k ol an bu duvarlardaki  ĢeffaflaĢ ma  i çi ndekileri  dı Ģarı ya 

taĢır.  
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Buna karĢılı k ca mil erde genel de en kapalı  cephe ol an mi hrap cephesi,  Küçüksu 

Ca mi si‟nde daha da ĢeffaflaĢı yor.  Mi hrap duvarını n dı Ģarı ya çekil mesi  ve üst ünün 

ca m il e ört ül mesi  bu böl ümün ı Ģı k al arak farklı  al gılara ol anak t anı ması nı 

sağla mı Ģtır.  Böyl eli kle duvar  önce yok edil mi Ģ  sonra yeni den ol uĢt urul muĢt ur. 

Ġ mmat eryal  bir  yakl aĢıml a duvar  yok edilirken varol an Ģeffaf  sı nır  görsel  ol arak 

varlı ğı nı korumuĢt ur. 

3. 5. 3. 4. EMRE SENAN EVĠ  

               

ġekil 3. 5. 3. 4. 1. Senan Evi, ze mi n kat pl anı,         ġekil 3. 5. 3. 4. 2. Bahçe görünüĢü,  

              Nevzat Sayı n, 2003                                            Nevzat Sayı n, 2003 

Di kili  Köyü‟ nde yapılan bu evde Nevzat  Sayın,  çoğunl ukl a üzeri nde dur duğu 

çevreye zıt  bir  konsept  ol uĢt ur ma fi kri ni n t ersi ne,  burada çevreye uyu mlu bir  yapı 

yap mı Ģtır. Hatta yapı çevre içi nde kaybol ur.  

“BaĢl angı çta bir  kural  koy muĢt uk kendi mi ze.  Hep yapıla gel di ği  gi bi  yapacaktı k. 

KuĢkusuz i yileĢtirerek a ma  ana hatları yl a onlar  gi bi  ol an bir  yapı  isti yorduk. 

Mal ze me  konusunda da zorunl u kal madı kça köyün dı Ģı na çı kmadan çözmek gi bi  bir 

kararı mı z vardı.  Sı nırları mı zı  i yi ce daraltı p bu dar  aralı kta ol abildi ği  kadar 

deri nl eĢtir meye çalıĢacaktık.  Uz manlı k gerektiren i Ģler  yeri ne verili  koĢulları n biraz 

zorlanarak i yileĢtiril mesini denedi k. ” [66]. 

Bu yakl aĢı ml a ev,  köydeki  di ğer  evl er  gör ünü münde a ma  onl ardan biraz da farklı dır. 

“ Köyden ki mi  i nsanl arın bu evl er  hakkı nda söyl edi kl eri  “nesi  aynı  nesi  farklı 

bil mi yorum a ma,  he m bi zi m evl er  gi bi  he m de farklı” t anı ml a mal arı  il gi nçtir.  Evl eri n 

baktı ğı  avl u ve dol ayısıyl a yaĢayan cephel eri  ancak mi nareden gör ül ebil mekt edi r 

[66]. 

Ancak Nevzat  Sayı n‟ı n mi marisi ndeki  dı Ģa kapatıp i çi  aç ma  yakl aĢı mı nı burada da 

sezi yoruz.  Dı Ģardan di ğer  evl er  il e aynı  gi bi  gör ülen ancak daha kapalı  bi r  gör ünü m 
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sergileyen yapı,  he m t ek mekanlı  pl anl a ması yle he m de avl usu i çi ndeki  rahat 

pl anl a ma ve cephe t avrıyl a ĢeffaflaĢır  ( ġekil  3. 5.3. 4. 1).  Havuza bakan Ģeffaf  cephe, 

sür me  kapılarla i yi  haval arda açıl dı ğı  za man yok muĢ  gi bi  hi ssedili yor. Ancak bu 

Ģeffaflı k t ek yönl üdür  ve dı Ģarı da herhangi  biri ni n al gılayabileceği  konu mda değil dir 

(ġekil  3. 5. 3. 4. 2).  Ta ma men ev saki nl eri ni n dı Ģarıyı  al gılayabileceği  bir  Ģeffaflı k söz 

konusudur.  Hatta havuza bakan bu sayda m cephe,  avl uya giren mi safirleri n direkt 

ol arak evi  al gıla ması na da  ol anak ver mez.  Bunun nedeni  ca mı n ı zgara il e kaplı 

ol ması dır.  Bu ı zgara i çerde bakanı n al gısı nda hi çbir  bozun ma  yarat madan Ģeffaflı ğı 

hi sset mesi ni  sağl arken,  dı Ģarı daki  biri ni n güneĢin de et kisi yle i çeri yi  göre me mesi ni 

sağlar. Dol ayısı yl a mi mar burada Ģeffaflı ğı n yönünü de tayi n et mi Ģ ol ur.  

3. 5. 3. 5. I RMAK ANAOKULU 

         

            ġekil 3. 5. 3. 5. 1. Irmak Anaokul u, görünüĢ                ġekil 3. 5. 3. 5. 2. Ġç mekan 

                           Nevzat Sayı n, 1997                                          Nevzat Sayın, 1997        

                 

                 ġekil 3. 5. 3. 5. 3. Ir mak Anaokul u, plan, Nevzat Sayı n, 1997                                    

Ce mil  Topuzl u Caddesi‟nden deni ze kadar  uzanan i çi nde t ari hi  bir  köĢkünde ol duğu 

arazi de konu ml anacak anaokul u t asarlanırken caddeden deni ze uzanan ağaçlı  yol 
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vur gul anmak i stenmi Ģ,  deni ze çı kan aks  bozulsun i stenme mi Ģtir.  Bu yol a di k 

konu ml anan okul  yapısı nı n i stenen görselli ği sağl a ması  i çi n ĢeffaflaĢtır maya 

baĢvur ul muĢt ur.  Bu Ģeffaflı k bi nayı  azaltarak yani  boĢl ukl ar  ol uĢt urup bi nayı 

parçal ayarak gerçekl enmiĢtir  ( ġekil  3. 5. 3. 5. 3).  Dolayısı yl a yapı,  he m bir  duvar,  he m 

bir  "kapı" gerisi nde eski yapıları  ve deni zi  "t akdi m eden"  geçirgen bir  ekran hali ne 

dön müĢt ür.  

Parçalı  kurgu ve  geçirgenli k burada da bit me miĢtir.  ĠĢlevsel  senaryonun i çerdi ği 

pedagoji k biri ml eri  ol uĢturan mekanl ar,  ana eksene di k bir  i ki nci  eksen yarat an dar 

bir  ıĢı klı  geçit  ( ġekil  3. 5. 3. 5. 2),  bir  t ürl ü i ç sokak üzeri nde önl ü arkalı  yerleĢtiril mi Ģ 

ve bu bakıĢı mlı  konu ml arı  i çi nde büt ün bu mekanl ar  arası nda görsel  geçirgenli k 

bul unması istenmi Ģtir. Ayrıca iç sokağı n uçl arı da ĢeffaflaĢtırıl mı Ģtır [63]. 

BoĢl uk-dol ul uk düzeni,  geçit  ve deli kl eri n sağır  yüzeyl erle kur duğu yalı n i liĢkiler  bu 

yapı daki Ģeffaflı ğı sağlı yor( ġekil 3. 5. 3. 5. 1). 

3. 5. 3. 6. FMV ERENKÖY GÜNEġ KAMPÜSÜ 

                       

               ġekil 3. 5. 3. 6. 1. FMV,  perspektif görünüĢü, Nevzat Sayı n, 2001                                    

Yapı-bahçe arakesiti ni  oluĢt uran Ģeffaflı k “geçirgen bir  ekran” gi bi  düĢünül müĢ  ve 

bu yüzeyi n bir  yanı nda kor umak i çi n özen göst erilen bahçe,  di ğer  t arafı nda da yapı 

konu ml andırıl mı Ģtır (ġekil 3. 5. 3. 6. 1). 

Kent  i çi nde özel  bir  mekan ol duğu düĢünül en bahçeden i çi  gör ünen ve içi nden de 

bahçe al gılanan varla yok arası nda “koca man” bir  sera ol arak düĢünül müĢt ür. 

Dı Ģarısı  gi bi  ol an a ma  kendi  i kli mi ni,  yetiĢ me koĢulları nı  ol uĢt urabilen pozitif  enerji 

üret en bir  sera.  Bahçeden dersli klere doğr u gi derek kapanan ve özelleĢen, 
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dersliklerden bahçeye doğr u gi derek açılan ve herkesi n ol an akıĢkan mekan anl ayıĢı 

kendisi nden bekl enenl eri zorlanmadan, mı Ģ gi bi yapmadan yeri ne getir mektedir [63]. 

ġeffaf  seranı n di ğer  t arafında kal an okul  yapısı  beĢ  t ane di kdört genl er  priz ması nı n 

yan yana gel mesi nden ol uĢur.  Bu pri z mal arı n arası ndaki  mesafe,  prizmal arı n dar 

kesiti nde bul unan si met rik sı nıflardan biri ni n ölçüsüne eĢittir.  Pri z ma  Ģekli ndeki 

dersli kleri n birbiri ne bakan yüzl eri ndeki  Ģeffaflığı nı  Nevzat  Sayı n Ģöyl e anl atı yor:  

“Sı nıf  i çi ndeki  öğrenci  dıĢarı ya baktı ğı nda yi ne kendisi  gi bi  sı nıf  i çi ndeki  di ğerleri ni 

al gılayacaktır.  Ġçi nde bulunduğu mekanı  dı Ģarı da yi ne görecektir.  Dol ayısıyl a yapı nı n 

büt ününü el e al dı ğı mı zda yarı  açı k mekanl arı n topl a mı  ol an bir  mekanı  kull anmı Ģ 

ol uyoruz” [63]. 

3. 5. 4.  KERE M ERGĠ NOĞLU & HASAN ÇALI ġLAR MĠ MARLI ĞI  VE 

ġEFFAFLI K ANLAYI ġI  

Kere m Er gi noğl u ve Hasan ÇalıĢlar,  1993‟te kur dukl arı  Er gi noğl u ve ÇalıĢlar 

Mi marlı k il e Tür ki ye mi marlı k pl atfor munda;  yaptı kları  yapılar  ve mi marileri yl e 

adl arı nda söz ettiren mi marlardandır. 

Onl ara göre il ericili k,  duygusallı k ve fevrili k harici;  akılla,  doğr unun sapt anması 

sonucu bu doğr uyu gerçekl eyecek en i yi  mal ze me,  siste m ve t eknol oji yle ul aĢılacak 

bir  nokt adır.  Özgürl ük adına yönsüz bir  t akı m heyecanl arla neyi n il erici,  neyi n doğr u 

ve gerçek ol duğunu anla madan bir  moda veya akı ma  kapıl ma mayı  ve ilericili ği n 

heyecanl a değil  ancak sağlı klı  bili msel  bir  yargılamayl a besl eni p,  ayakt a kal abil eceği 

düĢünüyorlar. 

Her  yapı yı,  bul unacağı  çevre i çi ndeki  ve yapı  tal ebi nde bul unan i nsanları n ort aya 

koyduğu t al epl er  doğr ultusunda kendi  para metreleri  il e değerlendir meyi  t erci h edi yor 

Kere m Er gi noğl u ve Hasan ÇalıĢlar.  Bu sebepl e bir  mi mari  kliĢeye saplanı p,  onun 

üzeri nde durarak ilerle mek yeri ne her  coğrafyanın kendi  özel  verileri,  onun var ol ma 

nedeni  ol an kiĢileri n i stekl eri  ve güncel  geliĢ melerle de besl enen mi mari  biri ki ml eri 

ile kendi içi nde t utarlı bir mi mari dil sergile mekt edirler.  

Kere m Er gi noğl u ve Hasan ÇalıĢlar,  çoğu za man kara msarlıkla değerlendirilen Tür k 

mi marisi ni n karĢı  karĢı ya ol duğu bi nl erce ol umsuz sor una rağmen,  mi mari  di si pli ni n, 

bul unul an Ģartlara uygun ve doğr u yakl aĢı ml a en iyi yi doğuracağı na i nanı yorlar.  
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 “Tür ki ye‟de son yıllarda sı kça karĢılaĢtı ğı m bir kanı  ol uĢ muĢ.  Bu da Tür ki ye‟de 

mi marlı k ol ması  i çi n bizi m burada Ei senmann yada Gehr y gi bi  bi nal ar yap ma mı z 

gerekliliği.  ġi ddetle karĢı  çı ktı ğı mı z bir  konu.  Tür ki ye mi marlı ğı  ancak bu ül ke 

gerçekl eri  el e alı nırsa üzeri nde konuĢul abilir.  Yoksa Ģanslı  bir  iĢveren gr ubu il e 

Avr upai  bi na yapma  çabal arı  Don Ki Ģotsal  kahra manlı kl ar  ol arak,  bireysel  çabal ar 

ol arak kalır” [67]. 

Kere m Er gi noğl u ve Hasan ÇalıĢlar,  bu düĢünceleri ni n ı Ģı ğı  altı nda Ģeffaflı ğı  da 

mi marileri ni n asıl  nedeni  ol arak değil  de  yarattı kları  mekanl arı n gereği  ya da 

para metreleri ni n sonucu ol arak değerlendiri yorlar.  Ġl ericili k mantı kl arı ndaki  akılla, 

doğr unun sapt anması  ve bu doğr uyu gerçekl eyecek yi ne akılcı  bir  siste mi n ol uĢ ması 

fi kri  doğur uyor  Ģeffaflı kları.  Bel ki  de günü müz yaĢantısı nı n esnekli ği,  yoğunl uğu ve 

prati kli ği onları n mi marisi ndeki Ģeffaflı ğı gerektiriyor.  

3. 5. 4. 1. AÇI Ġ LKÖĞRETĠ M OKULU 

    

                     ġekil 3. 5. 4.1. 1.                                                ġekil 3. 5. 4. 1. 2.  

      Açı Ġlköğreti m Okul u, görünüĢ                    Açı Ġlköğreti m Okul u, iç mekan 

        Ergi noğl u & ÇalıĢlar, 1998                            Er gi noğl u & ÇalıĢlar, 1998 

Etiler‟de varol an bi nanın dönüĢt ürül mesi  ve onarıl ması nı  i çeren pr oj ede  Ker e m 

Er gi noğl u ve Hasan ÇalıĢlar,  yapı da kullandıkl arı  mal ze me ve ifadel eri ndeki 

yalı nlı kla daha farklı bir bakıĢ ortaya koy muĢl ardır. 

Bi nanı n yı kı ml arla zarar  gör müĢ  st ati k siste mi  dev bir  çeli k kiriĢle güçl endiril mi Ģtir. 

Bu ege men mi mari  el emanı n i ç mekanl arda hi ssedilebil di ği  gi bi  cepheden de 

hi ssedilebil mesi ni  sağl amak a macı yl a,  kat  holleri pr ofilit  ca m panellerle kapl anmı Ģtır 

(ġekil  3. 5. 4. 1. 1 ġekil  3.5. 4. 1. 2 ve ġekil  3. 5. 4. 1.3).  Aydı nlı k bir  ort a m yarat an ca m 
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paneller  aynı  za manda i ç ve  dı Ģ  mekanda al gısal  anl a mda,  t üm yapı  bazı nda et kili  bir 

görselli k yarat makt a ve yarı  Ģeffaf  yapısı yla bi nanı n dı Ģtan al gısı nı  azaltarak,  i çt e 

ol ana karĢı  merak uyandır makt adır.  Bunun alt  katı nda kullanılan renkl i  kırıl maz 

lami ne ca ml arla ol uĢt urulan yarı  sayda m duvar,  he m cepheye kattığı  renkli 

gör ünü mü he m de ı Ģı ğında et kisi yle mekan i çi  ve dı Ģı nda ol uĢt urduğu neĢeli 

at mosferi ile öğrenci psi kol ojisi nde ol uml u bir et ki bırakacağı düĢünül müĢtür.  

 

         

 

         ġekil 3. 5. 4. 1. 3. Açı Ġlköğreti m Okul u, plan, Er gi noğl u & ÇalıĢlar, 1998                   

ġeffaflı ğı  farklı  açı dan el e al an bu yapı da;  sı klıkla yarı  sayda mlı kl ar  kull anılarak 

ıĢığı n da et kisi yle he m i ç he m de dıĢ  mekanlarda farklı  farklı  duygular,  t atlar 

uyandırıl maya çalıĢıl mı Ģtır. 
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3. 5. 4. 2. 4U OFĠ S BĠ NASI  

     

ġekil 3. 5. 4. 2. 1. 4U Ofis Bi nası, maket,     ġekil 3.5. 4. 2. 2. 4U Ofis Bi nası, gör ünüĢl er, 

      Ergi noğl u & ÇalıĢlar, 1997                             Ergi noğl u & ÇalıĢlar, 1997 

Esent epe‟de yapılan ofis  bi nası nda dol ul uk ve boĢl ukl arla ol uĢt urul an bir  t asarı m 

yakl aĢı mı  di kkati  çeker. Dol ul uk boĢl uk kavramı ,  boĢalt ma yani  eksilt me yeri ne 

farklı  mal ze mel erle yaratılan bir  et ki  ol arak yor uml anır.  Yapı nı n cephesini n düz bir 

satı ha sahi p ol ması na rağ men he m makette he m de f ot oğrafta gör ül düğü gi bi  ahĢap 

ol an kıs mı  dol ul uk hissi ni  verir  ve reflekt e ca ml a kaplı  kıs mı  gökyüzünü yansıtırken 

sanki  Ģeffaf mı Ģ  ve gökyüzünü aral ardan gör üyormuĢuz gi bi  boĢl uk hissi ni  uyandırır 

(ġekil 3. 5. 4. 2. 2). 

Yapı nı n bir  cephesi  belli bir  riti mde dol ul uk ve boĢl uğu verirken parka bakan di ğer 

cephesi nde bu riti m seyrekl eĢerek daha ĢeffaflaĢmı Ģ hissi yaratılır (ġekil 3. 5. 4. 2. 1). 

3. 5. 4. 3. TAKSĠ M’ DE OTEL 

      

           ġekil 3. 5. 4. 3. 1. Taksi m Ot eli, maket, Ergi noğl u & ÇalıĢlar, 1998 

ÇalıĢ mal arı  hal en deva m eden ot el  pr oj esi nde,  binanı n konu ml andı ğı  yere özel  bir 

yakl aĢı ml a;  caddeni n sonsuzl uğunu ifade et mek a macı yl a kütleni n caddeye bakan 
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böl ümünde boĢalt ma yapıl mı Ģtır.  Ayrı ca asansörleri n bul unduğu kori dordaki  çift 

taraflı  Ģeffaflı kla avl u her  cepheden al gılanmı Ģ  ol makt adır  ( ġekil 3. 5. 4. 3. 1). 

Sonsuzl uk et kisi  yarat an bu ĢeffaflaĢ ma  yapı nı n en üst  katı nda,  üst ü ört ülü t erasl a 

daha da güçl ü bir  et ki  oluĢt urarak Er gi noğl u ve ÇalıĢlar‟ı n mi marisi n özgün dili ni 

ortaya koy muĢt ur.  

3. 5. 4. 4. ORTAKÖY’ DE BĠ R EV 

                            

                ġekil 3. 5. 4. 4. 1. Ort aköy‟de ev maketi, Ergi noğl u & ÇalıĢlar, 2003 

ĠnĢaası  hal en deva m eden yapı,  kontrolsüz cephelerde  ve mahre mi yeti n izi n verdi ği 

öl çüde ĢeffaflaĢı p net  geo metrilerle isteneni  dol aysı z ol arak yapı  bünyesinde ort aya 

koyarken,  i ç mekanda yaratılan avl ul ar  ve bunl arı  seyreden t a ma men Ģeffaf me kanl ar 

ve yapı  i çi ndeki  akı cılıkla,  i ç hac mi  kendi  içi nde ĢeffaflaĢtır makt adır  ( ġekil 

3. 5. 4. 4. 1). 

3. 5. 4. 5. BORSA FAST FOOD 

                                   

   ġekil 3. 5. 4. 5. 1. Borsa Lokant ası, görünüĢ, Erginoğl u & ÇalıĢlar, 2000        
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Ġsti klal  caddesi nde,  varolan bir  bi nanı n yeni den düzenl enmesi  ve cephe tasarı mı nı 

içeren bu ör nekt e Ģeffaf cephe,  t asarı mı n il k kriteri ni  ol uĢt urur.  Hatta tasarı mda 

Kere m Er gi noğl u ve Hasan ÇalıĢlar‟ı n asıl  kurguladı kl arı,  yapı  yüzeyi ni  boydan boya 

transparan bir  cepheyl e meydana getir mek suretiyl e i çeri ni n yoğun,  sı cak at mosferi ni 

dı Ģarı ya yansıt maktır.  Böyl eli kl e;  aslı nda yapı,  Beyoğl u‟nda varolan yat ay 

sirkülasyona karĢı  düĢey sirkül asyonun varlı ğını n da bir  somutl a ması ol acaktır  

(ġekil 3. 5. 4. 5. 1). 

Di ğer  yandan da Beyoğlu‟ nun mevcut  dokusunda çokt a öne çı kmadan,  eski  yapıları n 

mi mari  dilleri ni  boz mayan,  mi ni mal  bir  t avırla günün i hti yacı nı  karĢılayan  bir  yapı 

ortaya çı karı yorlar.  Bu düĢünceyi  ort aya koyarken çoğu za man bu t ür çevrel erde 

uygul anan çevreyi  yansıtarak “yok ol ma” mantığı nı  hi çt e uygun bulmadı kl arı nı 

belirten Kere m Er gi noğlu bu düĢüncesi ni Ģöyl e dile getiri yor:  

“ Böyl e bir  çevrede,  çokt a i nanmı yorum ki  böyle reflektif  bir  cepheyl e karĢı daki 

bi nayı  yansıtalı m da,  bu Ģekil de o dokunun  bir  parçası  ol alı m.  Burada yansıttı ğı nı z 

Ģey,  kontrolsüz ol an bir  Ģey.  Her  daki ka değiĢi yor  ve i yi  bir  Ģey yansıt manıza rağ men 

bazen bu t ür yolla köt ü bir Ģey de yansıtı yorsunuz” [68]. 

Ancak yapı  sahi bi  ve bazı  di ğer  nedenl er  sebebi yle i stenen Ģeffaflı k et kisi  sadece  il k 

katlarda verilebil mi Ģ. Diğer katlar ise bu probl e m nedeni yl e opak bırakıl mıĢtır. 

3. 5. 4. 6. MONEV 

                    

             ġekil 3. 5. 4. 6. 1. Monev vitri n cephesi, Ergi noğl u & ÇalıĢlar, 1997 
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Ni Ģant aĢı‟nda ki  porsel en mağazası nı n dı Ģ  cephesi  düĢey bantlarla üçe böl ün müĢ 

vitri n ol arak t asarlanmı Ģtır.  Cephede kullanılan camı n yerde de deva m ettiril mesi yl e 

bu vitri n konsepti  yat ayda da deva m ettirilerek, buna ek ol arak giriĢi nde ort adaki 

vitri ni n - boĢl uğun-  deva mı  ol arak al gılanması  nedeni yl e varol an dol uluk boĢl uk 

oranı nı  yerle de büt ünl eĢtir mi Ģlerdir.  Bu dol ul uk boĢl uk oranl arı,  t asarı mdaki  di ğer 

et menl erle de birleĢi nce yapı  sanki  yalı n i ki  süt unun sı nırladı ğı  mekandan meydana 

geli yor muĢ hissi ni yaratmakt adır (ġekil 3. 5. 4. 6. 1). 

3. 5. 4. 7. TBWA - ĠSTANBUL 

      

    ġekil 3. 5. 4. 7. 1. TBWA,        ġekil 3. 5. 4. 7. 2. TBWA,         ġekil 3. 5. 4. 7. 3. TBWA,   

danıĢ ma ve mer di vene bakıĢ,       galeri den bakıĢ,                  üst kat geçiĢi ne bakıĢ,             

 Ergi noğl u & ÇalıĢlar, 2000   Ergi noğl u & ÇalıĢlar, 2000  Ergi noğl u & ÇalıĢlar, 2000 

             

                     ġekil 3. 5. 4.7. 4. TBWA pl an, Ergi noğl u & ÇalıĢlar, 2000 

L ti pli  pl anl a maya sahip aj ans  yapı sı nda giriĢ nokt ası  büyük bir  mafsal  görevi 

üstlenerek,  yapı  i çi nde  bi r  meydan hali ne getiril mesi  düĢünül müĢt ür  ( ġekil  3. 5. 4. 7. 4). 

Dı Ģarı dan gel enl er  i çi n yönl enmeni n il k adı mı  ol an bu mekanda yöneticilerle 



 108 

gör üĢ meye gel enler,  üst  kattaki  yönetici  ofisleri ne gi derken bu meydanı  çevrel eyen 

köpr üden geçerken ( ġeki l  3. 5. 4. 7. 1 ve ġekil  3. 5. 4.7. 2),  kuĢbakıĢı  gör ünen meydan ve 

daha sonra kori dordaki  yarı kl ardan farkedilen ofis böl üml eri  aj ansı n büyüklüğünü ve 

prestijini  göst erirken bir yandan da  bunl arda yapılan i Ģi  t a m göre mezsini z ( ġekil 

3. 5. 4. 7. 3).  Bil gi  veri p,  imaj  yaratırken det ay vermeyen bu yakl aĢı m yarı  sayda m bir 

ca mı n ar kası ndan bakan bir  i nsanı n al gısı nı  anımsatı yor  sanki … Yarı  sayda m bir 

nesneni n ar kası ndaki  nesneyi  de fark eder  al gılarsınız,  ancak bu nesneye ai t  det ayları 

asla tam ol arak göre mezsiniz.  

3. 5. 4. 8. SPORTSNET ĠÇ MEKAN DÜZENLEMESĠ  

       

ġekil 3. 5. 4. 8. 1.  Mer di venden mekana bakıĢ   ġeki l 3. 5. 4. 8. 2. ġeffaf separatöre bakıĢ 

         Ergi noğl u & ÇalıĢlar, 2001                             Ergi noğl u & ÇalıĢlar, 2001 

Masl akt a yapılan,  sportif  pazarla ma  ve il etiĢi m aj ansı  ofisleri  iç mekan 

düzenl e mesi nde Kere m Er gi noğl u ve Hasan ÇalıĢlar  renkli,  yarı  sayda m panellerle; 

goti k kat edrallerdeki  vitray süsl e mel eri ni  çağrıĢtıran moder n yakl aĢı ml arı yla deği Ģi k 

duygul ar  uyandıran farklı  bir  yakl aĢı ma  sahi ptirler  ( ġekil  3. 5. 4. 8. 1).  Bu r enkli 

panelleri n altı nda böl ücülük et kisi  yarat an separatör  i se mi marl arı n,  Ģeffaf  a meli yat 

hort uml arı nı  yan yana di z mel eri  sonucu el de etti kleri  bir  yakl aĢımdı r  ( ġekil 

3. 5. 4. 8. 2). 
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3. 5. 4. 9. AġUR EVĠ  

              

              ġekil 3. 5. 4. 9. 1. AĢ ur Evi, ġekil                           3. 5. 4. 9. 2. ġeffaf separat ör 

   merdi vene bakıĢ, Ergi noğl u & ÇalıĢlar, 1999               Ergi noğl u & ÇalıĢlar, 1999 

                   

                 ġekil 3. 5. 4. 9. 3. ġeffaf Ģömi ne, Ergi noğlu & ÇalıĢlar, 1999 

Ġç mekan düzenl e mesi  yapılan konutta,  Ģeffaflıkl a el de edilen mekan al gıları,  i ki 

mekanı n birbiri  il e ol an iliĢkisi ni  güçl endir me et kileri  ve farklı  bakıĢ  açıları  yakal a ma 

arzusu ort aya konul uyor.  Biri nci  resi mde mer diven ile mer di veni n sağında kal an 

mekan arası ndaki  separat ör  yat ay ahĢap bölmel eri yl e yarı  Ģeffaf  bir  duvar 

ol uĢt ur makt adır  ( ġekil  3.5. 4. 9. 1).  Ġki  mekan arasında görsel  bağı  kuvvetlendiren bu 

duvar,  Ģeffaf  ol mayan mal ze mel erle yaratılacak Ģeffaflı k i çi n i yi  bir  ör nek.  Aynı 

mantı kl a,  i ki nci  resi mde de ye mek odası  ile yaĢama  mekanı  arası nda sağlı  soll u yer 

al an Ģeffaf  separat ör,  yatay böl mel eri n daha da azal ması  nedeni yl e daha Ģeffaf  bir 

et ki  yarat arak i ki  mekan arası ndaki  iliĢki yi  arttır ması na rağmen ort adaki  geni Ģ 

kapılarla bu i ki  mekan birbiri nden kesi n bir  Ģekilde ayrıl mı Ģ  ol ur  ( ġekil 3. 5. 4. 9. 2). 
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Ye mek masası nı  t a ma men gi zleyen bu kapılar,  ye mek sonrası  masanı n toplanması 

esnası nda yaĢa ma  mekanındaki  mi safirlerce al gılan ma ması  i çi n t al ep edil miĢ,  Kere m 

Er gi noğl u ve Hasan ÇalıĢlar  ise bu i st eği  yeri ne getirirken bir  adı m daha ilerleyerek 

Ģeffaflı ğı  da devreye sokmuĢl ardır.  Masanı n t opl an ması  iĢi ni n sona er mesiyl e kapıl ar 

da i steğe bağlı  ol arak açılabilir,  bu dur umda  i se Ģeffaf  separat ör  arka yüzeyi  bu 

kapılar  ol an,  i ki  ayrı  raflı  dol ap hali ne  dönüĢür. Di ğer  yandan bu görsel et kileĢi m 

yapı da kullanılan Ģömi neni n ĢeffaflaĢ ması yl a da sağl anmı Ģtır (ġekil 3. 5. 4. 9. 3). 

3. 5. 5. CAN ÇĠ NĠ CĠ MĠ MARLI ĞI VE ġEFFAFLI K ANLAYI ġI  

Can Çi ni ci  Ģeffaflı k kavra mı nı,  maddeni n fi zi ksel bi r  özelli ği  ol arak gör mekt en öt e 

onun mi mari  bi çi mi  yansıttığı nı  düĢünüyor.  Mi mari de Ģeffaflı ğı;  “Ģeffaf mi marlı k” 

ol arak yoruml uyor. 

Can Çi ni ci‟ye göre Ģeffaf  mi marlı k,  mi marı n kendi  ki mli ği ni  geri de t utarak yapı 

tasarla ması dır. 

Mi marı n arka pl anda kal abil meyi  a maçl adı ğı bu dur uml a,  il k bakıĢt a çok da 

buyur gan veya kısıtlayıcı ymı Ģ  gi bi  gör ül ebilecek verileri n aslı nda yapını n ort aya 

çı kması ndaki  asıl  neden ol ması ndan dol ayı  mi mar  kendi ni  göst er mek yerine  sor unu 

çöz meli, yapı da sorunun yanıtı ol malı dır [69]. 

Tasarı mcı nı n geri  dur ması yl a aslı nda yapı dan zi yade mi mar  ĢeffaflaĢmı Ģ  ol uyor. 

Ki Ģili k dozunun geri  çekil mesi yl e yapı nı n,  mi marı  yansıt ması  yeri ne; ĢeffaflaĢan 

mi marı n, arkası ndaki gerçek yapı yı yansıt ması dır. 

Can Çi ni ci,  progra mı n,  yeri n ve di ğer  et kenl erin ort aya koyduğu farklı Ģartl arı n 

(i kli msel,  yerel,  bağl a msal)  varlı ğı  ile bunl ara bul unan çözü ml eri n katıksı z ol arak 

yansıtıl ması  gerekliliği ni ort aya koyar.  Tasarlanmı Ģ  ci ci  yapılar  yapı p probl e ml eri n 

üzeri ni  ört mekt ense,  soruna ne kadar  Ģeffaf  bakılırsa o kadar  çabuk ve uygun bir 

Ģekil de çözül eceği ni  belirtiyor.  Tasarı m ve yapımı n öne çı ktı ğı  bu anl ayıĢ,  öznesi 

mevcut  ol duğu hal de bir  anoni ml eĢ meyi  i çeri yor  da di yebiliriz.  Bu anoni mli ğe 

özgünl ük veren ve her  bir  yapı da farklı  bir  dünya yarat ansa onun belli  olan ancak 

geri duran öznesi dir. 
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3. 5. 5. 1. ANKARA BÜYÜKġEHĠ R BELEDĠ YESĠ YARI ġ MA PROJ ESĠ 

 

          ġekil 3. 5. 5. 1. 1. Ankara BüyükĢehir Bel edi yesi, plan, Can Çi nici, 2000 

Pr oj elendirilecek arazi nin boĢl uğunun öl çeği ni ve  t anı msı zlığı nı  göz önünde 

bul undurarak bu sorunl a baĢa çı kabilecek öl çekt e bir yapı öneril mi Ģtir. 

Pr oj e,  yarıĢ ma arazisi  i çinde bir  kentsel  canl anmayı  hedefliyor.  Arazi deki  ka musal 

al anı n eriĢilebilirliği ni  arttırarak yeni  bir  „alt  mer kez‟  ol uĢt uruyor  ve Ankara‟ya 

yeni den tanıtı yor. 

         

     

   ġekil 3. 5. 5. 1. 2. Ankara BüyükĢehir Bel edi yesi, kitle perspektifi, Can Çi nici, 2000 
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   ġekil 3. 5. 5. 1. 3. Ankara BüyükĢehir Bel edi yesi, iç perspektifler, Can Çi nici, 2000 

Kent sel  canl anmanı n öne mli  fizi ksel  araçl arı ndan biri  ol arak yaya akıĢını  hareket e 

geçiren bir  ' forum'  yer  alı yor.  ÇeĢitli  peyzaj  öğel eri  ile dest ekl enen bu açı k al an, 

uygun ul aĢı m ve değiĢim nokt al arı  il e çevresi ndeki  yoğun araç trafi ği ni  arazi  l ehi ne 

çeviri p güçl ü bir  yaya üreticisi  ol arak çalıĢı yor  ve çevresi ndeki  yapılara eriĢebilirli ği 

arttırı yor.  ' Forum'  he m bel edi yeni n  hal k' a yakı nlığı nı  se mbolize eden bir Bel edi ye 

Me ydanı,  he m de yeni  kentsel  i mgel eri n ol uĢ masını  sağl ayan  - kendi  kendine yet erli- 

24 saat  yaĢayan bir  „karĢılaĢ ma  mekanı‟  ol arak bel edi ye kitlesi  i çi nde de  deva m 

edi yor.  „ Galleria‟  adı yl a t anı ml adı ğı mı z ve 19.yy pasajları nı  andıran  kent sel  i ç 

mekan,  yeni  bir  ka musal  al an ol uĢt uran ve besleyen bir  mekani z ma olarak i Ģl ev 

gör üyor.  

Ar azi  ve yakı n çevresi ndeki  „kentsel  belleği‟  belirleyen en öne mli  öğe,  demi r yol unun 

Ankara‟ya giriĢ  süreci nde sil olar  ve arıt ma t esisleri  ile ortaya çı kan daha sonra 

TCDD personel  l oj manları,  t onozl u ot obüs  hangarları  ile belirgi nl eĢen „t ekrar‟ 

özelli ği dir.   Bu al an ve çevresi ndeki  kentsel  doku eksi kli ği  gözetil di ği nde ' tekrar' , 

arazi deki  öne mli  bir  mekansal  referans  nokt ası  olarak ort aya çı kı yor.  Öneri  bel edi ye 

bi nası,  Cel al  Bayar  Bul varı na paral el,  75 metre eni nde bir  hat  üzeri nde,  kesitte 

ol uĢt urul muĢ  „ bir  yapı  modül ü‟  nün pl an düzl e mi nde t ekrarı yl a ol uĢt urul uyor.  

Tekrarlanan 8 metre enindeki  bu modül,  mi mari,  st ati k ve HVAC si ste ml eri ni n 

birli kte t asarlandı ğı,  dıĢ  kenarları nı  20 metre eninde ofis  mekanl arı nı n t anı ml adı ğı, 

araları ndaki  al anı n hafif  bir  çeli k strükt ür  il e ört üldüğü t ers- U Ģekli nde bi r  yapı dan 

ol uĢuyor [70] (ġekil 3. 5.5. 1. 1 ve ġekil 3. 5. 5. 1. 3). 

Çı kıĢ  nokt ası  strükt ür  ve f onksi yon ol an pr oj e, bir  kut u ve i steğe cevap verecek 

tekrarları  ol arak t anı ml anabilir.  Bu t avır;  bel edi yede varol an ci ddi  ekonomi k mantı k 

içi n ucuza mal edilebilecek devasa bir yapı yapmadır.  
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Ġki  parça ol arak verilen progra ma karĢı,  yapı da da gör ülen net  i kili k ( ġekil  3. 5. 5. 1. 2), 

Can Çi ni ci‟ni n t a ma men pr ogra ma ve  sorunlara karĢı  ort aya konan çözü m 

yönt e ml eri ni n ol uĢt urduğu mi marlı ğı nı n göst ergesi dir.  Yapı da a maçl anan;  Can 

Çi ni ci  ki mli ği ni n okunması ndan zi yade,  stratejisi  mi mar  t arafı ndan çok i yi 

belirlenmi Ģ, progra mı en iyi ve en uygun karĢılayan bir öneri ol uĢt ur maktır.  

3. 5. 5. 2. EVLĠ YAGĠ L EVLERĠ  

 

                      ġekil 3. 5. 5.2. 1. Evli yagil Evl eri, perspektif, Can Çi nici, 2000 

               

                        ġekil 3. 5.5. 2. 2. Evli yagil Evl eri, plan, Can Çi nici, 2000 

                

                       ġekil 3. 5. 5. 2. 3. Evli yagil Evl eri, görünüĢ, Can Çi nici, 2000 

Ankara‟nı n güney kı s mı ,  Ġncek‟te t asarlanan konde mi nyu m da Evli yagil  ailesi ne 

mensup 4 esas konut birimi , yüz me,  fit ness kıs mı ve bakı cı evi proj elendiril mi Ģtir. 

Tasarı mda,  değiĢi k al an ve  i Ģlev özelli kleri ne sahi p evl eri n,  aynı  ai diyet  altı nda 

tasarlanması,  ileri de gerçekleĢ mesi  muht e mel  satıĢlarda gayri menkul  değeri ni n 

azalt mayacak mekan iliĢkileri nden ol uĢ ması,  arazi  parselasyonunun ve ayrık ni za mı n 
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kor unması  gi bi  i ç di na mikler  ve i stenenl er,  ortaya konul ması  gereken yapı yı  zat en 

belirle mekt eydi.  30 il e 80 yaĢ  arası nda değiĢen skal ada,  gerek yaĢ  fakt öründen doğan 

farklılaĢ ma  gerekse yaĢantı  t arzı nı n et kileri,  t asarı mı n paramet rel eri ni 

ol uĢt ur makt adır.  Ort aya konan bu farklı  psi kol oji  ve hayat  t arzları nı n meydana 

getireceği  4 ayrı  konut  ol ması  i stenmi Ģtir.  Can Çi ni ci  i çi n bu sorunun çözü mü; 

strateji yi  kendisi ni n belirledi ği  a ma  ayrı  kullanı cıları n ayrı  yönl endirdi ği  bir 

siste mdir.  Bu ko mpl ekste öne mli  ol an bir  biri m ve  bunun t ekrarı dır.  Ancak post 

fordist  bakıĢtaki  gi bi  endüstri yel  süreçt e ol anı  aynen kabul  et mi yor.  Si pariĢ 

doğr ult usunda ekl erle kendi ne has  bir  üreti m yapılı yor.  Bu evl erde de aynı  Ģey 

gözl eni yor.  Parazit  ekl erle yapılar  st andardı ndan bireyselli ğe doğr u ilerlerken sor unu 

karĢılı yor (ġekil 3. 5. 5. 2. 1). 

Dört  ayrı  biri mde de aynı  sorunl arı n aynı  Ģekil de çözü ml enmesi  ancak her  yapı nı n 

kullanı cısı nı n yaĢa ma  t arzı na uygun evi  kendisine ait  yapacak yakl aĢı m;  mi marı n 

ki mli ği nden zi yade kullanı cısı nı n ki mli ği ni  ortaya koyan yapıları n ortaya çı kması nı 

sağla mı Ģtır.  Bunl ara ek ol arak kullanı cıları n za man i çi nde dört  yeri ne üç ayrı  konut 

iste ml eri de aynı mantı k ve yakl aĢı ml a halledilebil mi Ģtir. 

Tekrar  eden ko mpakt  bir  kütle i çi nde esnek bir  mekan t üret me “stratejisi”  

ol uĢt urul muĢ,  hanel eri barı ndıracak kütleler, kendi  baĢl arı na kapalı  büt ünl er 

ol makt an çok parseller  boyunca deva m eden bi r  çoğal ma siste mi ni n alt parçal arı 

ol arak el e alı nmı Ģtır.  Bu hat  üzeri ndeki  büt ün mekanl ar  2. 40 metreli k ana ve  0. 6 

met reli k ara aksl ar  kullanarak meydana getiril mi Ģ,  4 esas  konut  biri mi,  3 adet  ayrı k 

kübi k kütleler  i çi nde el e alı nmı Ģtır.  Sağ ve  sol daki  kütleler  kendi  parselleri  i çi nde 

bağı msı z ol arak birer  hane ol arak ort adaki  küt le i se 2 haneyi  i çerecek Ģekil de 

çözül müĢt ür  ( ġekil  3. 5. 5. 2. 2 ve ġekil  3. 5. 5. 2. 3).  Çoğal ma  hattı nı n mekansal  i zi ni n 

kütleler  i çi nde i ç sirkül asyon kori doru ol arak okun ması  sağl anmı Ģtır.  Yaya ve garaj 

giriĢleri,  bu kori doru besleyecek Ģekil de  el e alı nmıĢ,  kori dorun bir  t arafı nda özel  oda 

düzenl eri,  ı slak al anl ar  ve özelli kli  mekanl ar  çözül müĢ,  bahçe t arafı nda i se evi n 

ka musal yüzü ol an gal eri boĢl ukl u sal on ve yaĢa ma mekanl arı na yer ayrıl mıĢtır. 
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3. 5. 5. 3. ĠZMĠ R LĠ MAN BÖLGESĠ Ġ ÇĠ N KENTSEL TASARI M YARIġ MASI  

           

                ġekil 3. 5. 5. 3. 1. Ġzmir Li man Böl gesi, görünüĢl er, Can Çi nici, 2001 

Can Çi ni ci‟ni n Nevzat Sayı n,  Çağl ayan Çağbayır  ve  Ebr u Tabak ile beraber 

yür ütt ükleri  pr oj ede ol asılıklar  mekanı,  açı k kent t ariflenir.  Mi marl arı n Ġzmi r‟i  nasıl 

istedi ği ni  ortaya koy mak değil dir  a maç.  Amaç,  görünmez bir  i z yaratıp,  bu i z 

üzeri nden kenti n kendi  yol unu bul ması dır. Ort aya konan bir  tür  strateji 

pl anl a ması dır.  Bul unan yol  i se t asarı mcıları n yönl endirdi ği  ve yönetti ği  strat eji ni n 

mi mari yi meydana getirecek ol ması dır. 

Önerilen mekansal  grameri n t e mel  unsuru "cetvel" ol arak adl andırılan 120 met re 

eni ndeki  bantlardır.  Uzun kenarları ndan sı nırlan mayan bu cet veller,  birbirleri ne 

paral el  bir  bi çi mde bulundukl arı  zonun ön ve ar ka sı nırları na deği nceye kadar 

uzan makt adırlar.  Üzerlerinde yer  al acak yapıların,  boĢl ukl arı n,  aralı kların ar darda 

di zil mel eri ne,  sıralanmaları na,  sı çra mal arı na,  kaymal arı na aracılı k et mekten,  ze mi n 

ol uĢt ur makt an baĢka bi r  iĢlevl eri  yokt ur.  BaĢlayı p deva m eden,  permüt asyona 

uğrayı p dönüĢen, kırılan,  boĢal an örünt ü ol asılı klarını n altı ndaki tabl a gi bi dirler.  

Ar al arı nda 40 metre boĢluk bırakarak yan yana dizilen cet veller  kı yı  bandına ve kı yı 

boyunca uzanan ana yol  eksenl eri ne di k açı  il e konu ml anmakt a,  iskel e-li man vb.  kı yı 
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iĢlevl eri ni  de kapsayacak Ģekil de deni zi n üzeri ne taĢ makt adırlar.  Cet vellerin üzeri nde 

bul unan ör ünt ü dilleri,  içi nde bul undukl arı  zon ve denk gel di kl eri  hat  üzeri ndeki 

iĢlev ve yoğunl uk kararları na göre bi çi ml enmi Ģl erdir.  Zonl arı n üreti mi nde r ol  al acak 

akt örleri n kararları na göre esne me,  dönüĢ me ve değiĢ me  kapasitesi ne sahiptirler  [ 71] 

(ġekil 3. 5. 5. 3. 1). 

3. 5. 5. 4. TÜRKĠ YE BÜYÜK MĠ LLET MECLĠ SĠ CAMĠ SĠ  

                   

                          ġekil 3. 5. 5. 4. 1. Meclis Ca mi si, plan, Can Çi nici, 1984                             

    

        ġekil 3. 5. 5. 4. 2 Mecl is Ca mi si,                     ġekil 3. 5. 5. 4. 3. Meclis Cami si,   

        genel bakıĢ , Can Çini ci, 1984                        iç mekan, Can Çi ni ci, 1984  

               

 

       ġekil 3. 5. 5. 4. 4. Meclis Ca mi si, iç mekandan bahçeye bakıĢ, Can Çi nici, 1984 
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Bi r  di ğer  açı dan bakıl dığı nda i se “Ģeffaflı k,  i konografi k değerleri n yı kıl ması dır”. 

Yı kılan bu değerler,  arkası nda yat an anl a ml ara bi r  göz atı p yeni den yor uml a ma mı zı 

sağlı yor.  Dol ayısı yl a yı kımı n yarattı ğı  Ģeffaflı k hem yeni  anl a ml ar  yükl enme  he m de 

yı kılanl a beraber  yeni ni n eĢ  za manlı  al gısı nı  doğuruyor.  Bu eĢ  za manlılı k bir  bakı ma 

varol anla yeni  ol acak arası nda kı yasl a ma  ve farklılaĢ mayı  doğur uyor.  Bunun en i yi 

ör neği Can Çi nici‟ni n Behr uz Çi ni ci‟yl e gerçekl eĢtirdi ği TBMM ca mi si dir. 

1995 Aga  Khan Ul usl ararası  Mi marlı k Ödül ü alan ca mi,  i çi nde yer  al dığı  TBMM 

ko mpl eksi ni n anıtsallı ğı ndan bili nçli  bir  bi çi mde kaçı narak i badet  mekanı  kavra mı nı 

kalı plara sok maksızı n bul unduğu çevredeki  verileri  değerlendiri p buna  karĢı 

ol uĢt urul an çözü ml eri n ibadet  gerekl eri yle sentezi  sonucu ort aya çı kan müt evazi, 

müt evazi  ol duğu kadar  cesaret  isteyen ve mevcut  i konl arı  kır ma yönünde Ģeffaflı ğı 

araç ol arak kullanan bir yapı.  

Ca mi ni n büyük böl ümü arazi ni n eği mi  i çi ne gizl enirken yal nı zca bazı  böl üml eri 

çevresi ndeki  peyzajı n üzeri ne yükseli yor.  Üçgen bir  ön avl u,  di kdört gen bir  i badet 

sal onu ve üçgen bir  bahçe ol mak üzere üç parçadan ol uĢan yapı,  kuzey-güney aksı 

üst üne kur ul udur;  ön avl unun üç kenarı nda revakl ar  vardır.  Batı  revakl arı  bir 

küt üphaneye güneydeki  i se ön avl uya uzanmakt adır  ( ġekil  3. 5. 5. 4. 1). Mi nare i ki 

bal kon ve bir  sel vi  ağacıyl a t e msil  edilirken,  i badet  mekanı nı  ört en kubbeni n yeri ni 

peyzaj dan yükseli yor muĢ  i zleni mi  veren t eraslan mı Ģ  bir  pira mit  al maktadır  ( ġekil 

3. 5. 5. 4. 2).  Bu pira mi di n ort a kı s mı ndaki  kade me di ğerleri nden daha yüksek ol up, 

pira mi di  ol uĢt uran boĢl ukl ardan i çeri  endirekt  ı Ģık süzül mekt edir.  Ca mi,  „ ca mdan 

kı bl e duvarı  ve mi hrap‟  gi bi  büt ünüyl e yeni  mekansal  düzenl emel eri  de 

barı ndır makt adır  ( ġekil  3. 5. 5. 4. 3).  Yönel di ği  manzara i se t eraslanmı Ģ  bir  gö mük 

bahçe...  bu bahçeni n esas  varol ma nedeni  i se;  Ġsla mi yet  i nanıĢı nda varol an ahiret 

inancı ve ahirette ol duğu düĢünül en cennet bahçeleri dir (ġekil 3. 5. 5. 4. 4). 

Di ni  mekan,  geç mi Ģi n mi mari  alıĢkanlı kları na dayanmakt an kaçı narak,  form,  mekan, 

ve ı Ģı ğı n i ĢleniĢi yl e ve peyzaj  bi na iliĢkileri yle t anı ml anı yor.  Mi mari  ol arak çağdaĢ 

dünyanı n ca mi si  i çi n simgesel  ol asılı klar  ve t asarı m alternatifleri  üret en güçl ü bir 

ifade yaratıl ması, projenin en öne mli hedefleri ndendir. 
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3. 5. 6. MURAT TABANLI OĞLU MĠ MARLI ĞI  VE ġEFFAFLI K ANLAYI ġI  

Gerek ' ' corporat e''  iĢ  çapı,  gerekse de kur umsal yapısı yla Tabanlı oğl u Mi marlı ğı, 

yapıları nda t asarı m becerisi  il e Tür ki ye' deki  yapı  t eknol ojisi ni  ol abilecek en uç 

nokt alarda zorlayı p bu teknol oji ni n kesi ci ucunda ür ünl er ver mekt edir. 

Bi r  Periferi  ül kesi nde ' 'Ģirketler  i çi n Ģirketler  tarafı ndan''  yapıl mı Ģ  bir mi marlı ğı 

ortaya koyan Mur at  Tabanlı oğl u;  yüksek t eknol oji,  kalifi ye i Ģçili k ve patentli  det ay 

kullanı mı yl a t asarlanan ve  i nĢa edilen bir  mi mari  yarat makt adır.  Tabanlı oğl u 

mi marlı ğı  bu ĢirketleĢmeyl e,  küreselleĢi p yeni  ve geniĢ  bir  ze mi n kazanarak 

ul usl ararası ca mi aya yaklaĢ makt adır. 

Sadeli k ve mi ni maliz ml e ol uĢt urul an mi mari  anl ayıĢ,  kullanılan t eknol oji  ve  seçilen 

mal ze mel erle mi mari yi, gereksi ni ml eri n t a m ol arak karĢılandı ğı  ve kullanı cı 

konf orunu sağlayan ürünler hali ne dönüĢt ür mekt edir. 

Tabanlı oğl u mi marisi ndeki  Ģeffaflı k da gereksi ni ml erden doğ maktadır.  Gün 

ıĢığı ndan yararlanma,  çevresel  veriler  ve yöneli ml ere kayıtsız kal mama,  yapı yı 

gerekti ği nde dıĢarı dan da okunabilir  kıl ma,  iç il e dı Ģı  birleĢtir me Ģeffaflı ğı n 

nedenl eri ndendir. 

Tabanlı oğl u Ģeffaflı k kullanı mı nı n a macı nı bir örnekl e Ģöyl e anl atı yor:  

“Bir  bür o bi nası ndaki  Ģeffaflı ktan söz edersek eğer;  i çi nde çalıĢılan kur u mun 

dıĢarı yla iliĢki  sağl a ması nı,  i çerdekileri n dı Ģarıyla,  dıĢarı dakileri n i çeriyl e yani 

bi zleri n,  o kur umun i çinde ol mayarak i çi nde ne ol duğunu hisset mek i sti yorsak o 

za man Ģeffaf bir ört ü, bir ca m kullanırız“ [72]. 

Burada bahsedilen Ģeffaflık,  ca m,  bazen i çi nde çalıĢılan günıĢı ğı  gerektiren bir  cephe, 

bazen i ki  kütle arası nda sosyal  i çeri kli  ve dı Ģarı yı  hissettiren bir  pasaj,  bazen masif 

bi nal ar  arası nda bir  ört ü bazense bir  mi mari ye kat kı  sağl ayacak i ki nci  bir  heykel 

ol abilir.  Kı sacası;  Ģeffaflık he m cephede,  he m çatı da,  he m de yer de; her  t ürl ü 

düzl e mde ol abilir. 

ġeffaflaĢ ma i çi n önerilen yaygı n kullanı mlı  mal ze me i se Tabanlı oğlu‟na göre 

ca mdır.  Ancak ca m,  Tabanlı oğl u‟nun da belirttiği  gi bi  kullanı m nedeni  ve 

teknol ojisi ne göre farklılık göst eren hatta bazen ĢeffaflaĢ ma yeri ne opaklı ğı da  i çeren 

bir  mal ze medir.  ġeffaflı k;  nerde nasıl  kullanıl dı ğına bağlı  ol arak değiĢi m göst erebilir. 

Öne mli olan gereken yerde gereken teknol oji ile yapı tasarla mak ve uygul amaktır: 
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“Ca m Tür ki ye' de nasıl  kullanılır? Mal  sahi bi  der ki  ' ' ben mavi  renkli  cam severi m, 

yeĢil  renkli  severi m' ' .  Maslak' ta bir  sürü böyl e bina var.  Oysa bi zi m kanımı zca ca m 

kullanmak de mek,  rengi nden önce ca mı n t eknol ojik yapısı  üzeri ne düĢün mek de mek. 

Isı  geçirgenli k katsayısı,  sese karĢı  ol an özelli ği,  konstrüksi yonl a ol an adaptasyonu … 

Bi çi msel  Ģeyl erden çok bence t eknol oji  öne mli dir. Ben yaptı ğı m bi nal arda da bunl arı 

daha çok araĢtırı yorum.  Tasarladı ğı m her  bi nada da bu yüzden,  daha değiĢi k yapı m 

tekni kl eri ni  deni yorum.  Buraya,  buradaki  büt çelere uygun t eknol oji yi;  teknol oji ni n 

de doğr udan yapı nı n anl amı na, iĢlevi ne uygun çözü münü bul mak gereki yor“ [72].  

Dol ayısı yla ĢeffaflaĢ ma  i çi n kullanılan mal ze menin yapı  üzeri ndeki  et kisini n öne mi 

de çı kı yor  ortaya.  Gereksi ni ml er  nedeni yl e kullanılan Ģeffaflı ğı n rahatsız edi ci  

ol ma ması  gerekir.  Seçilen mal ze meni n bir  yandan i stenilen konf oru ve Ģeffaflı ğı 

sağl arken di ğer  yandan da özsel  niteli ği  sebebi yle doğuracağı  sonuçl arı n da;  doğr u 

sorun t espiti  sonucu gerekli  önl e ml eri n alı nması yl a ortadan kal dırıl ması 

sağlanmalı dır. 

“Burada da öne mli  bir  Ģey ort aya çı kı yor:  O da;  Ģeffaflı kla ve ca m kullanı mı yl a 

doğabilecek ol an güneĢ  ve i kli m fakt örü.  GüneĢe karĢı  önl e m al ma mı z l azı m.  Bunun 

da çeĢitli  t ekni kl eri  var. En i yi  t ekni k ca mı n dıĢı nda i ki ncil  güneĢ  kırıcıları yla bir 

satı h yarat mak;  bunl arı n da  hareketli  ol abil mesi; güneĢi n mevsi mdeki  eğili ml eri ne 

göre değiĢi m göst ererek güneĢi n farklı  et kileri nden kurt ul maktır.  Ġki nci bi r  t ekni k 

ca mı n i çi nde buna karĢı  önl e m al maktır.  Ca mı n t ama mı yl a  buzl anması  ya da seli grafi 

baskılı  ca mı n kullanı mı  gi bi.  Bu da bel ki  t a m Ģeffaflı k değil;  yarı  Ģeffaflıktır.  Bi r  de 

tabi ki  en kl asi ği  Ģeffaflığı  ört mek i çi n i çte perde si ste mi  kullanmak var.  Ama  bunu 

yapı  fizi kçileri  ya da mühendisler  t erci h et mi yorlar.  Çünkü güneĢ  ı Ģı ğı  camı  ı sıttı ğı 

za man büt ün kli ma değerleri ni  zat en düĢürüyor.  Bu yüzden de bu Ģeffaflı ğı yapar ken 

de nerede bu Ģeffaflı k olacak bunu i yi düĢünmek lazı m” [ 73]. 

ġeffaflı ğı  çevre ve kullanı cı  para metreleri ne göre ol uĢt uran Tabanlı oğlu,  mi mari 

dili ni n yalı nlığı  ve sadeli ği ni,  kullandı ğı  malze mel erdeki  baĢarılı  seçi ml eri yl e 

sunmakt adır. 
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3. 5. 6. 1.  ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠ R BELEDĠ YESĠ  HĠ ZMET BĠ NASI 

YARI ġ MASI  

     

ġekil 3. 5. 6. 1. 1. Ġstanbul BüyükĢehir Bel edi yesi, ön görünüĢ, M. Tabanlı oğlu, 2001                            

      

             ġekil 3. 5. 6. 1. 2. Plan,                           ġekil 3. 5. 6. 1. 3. Yan görünüĢ,  

         Murat Tabanlı oğl u,  2001                           Murat Tabanlı oğl u, 2001 

Bu pr oj e,  arsaya yerl eĢmedeki  özgün çözü mü ve niteli kli,  çağdaĢ  mi marlık dili yl e 

di kkat  çekmi Ģtir.  Mevcut  doku,  park ve i mar  ölçeği yl e barıĢı k az katlı,  kavrayı cı-

birleĢtirici  t ut umuyl a yöneti m- hal k büt ünl eĢ mesine günü müzün de de mokrati k yerel 

yöneti m anl ayıĢı na uygun düĢ mekt edir.  Ni spet en saki n konu mdaki  Kağıt hane 

Caddesi' nden sağl adı ğı gi riĢle hal kı,  bi r  t opl anma- dağıl ma al anı nda biraraya 

getir mesi,  bi nal arla çevrili  bu al anı n aynı  za manda davet  edi ci,  yönl endirici  bir 

si mgesel bir strükt ürle örtülerek zengi n bir iç mekan yaratıl ması sağlanmı Ģtır [74]. 

Tür ki ye‟deki  bel edi ye binal arı nı n kapalı  yapılarına karĢı  hal ka açı klı ğı  si mgel eyen 

bir  yapı  ol ması yl a da Ģeffaflı k açısı ndan di kkat  çeki ci dir.  Amaçl anan Ġstanbull uları 

Bi naya çekebilecek bir  tasarı m ol uĢt ur maktır.  “Bunun i çi n,  bünyesi nde sergileri n, 

kült ürel  faali yetleri n ol duğu,  aynı  za manda politik kararları n veril di ği,  çeĢitli  büyük 

mi mari  pr oj eleri n sergilendi ği  bir  konsepttir.  Yapı  bir  t opl antı  mer kezi  ol arak 

düĢünül müĢt ür.  O yüzden de  Ģeffaf  ol malı dır” [ 73].  ( ġekil  3. 5. 6. 1. 1,  ġeki l  3. 5. 6. 1. 2 

ve ġekil 3. 5. 6. 1. 3). 
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3. 5. 6. 2. MAXĠ 98’ 99’ ALI ġ- VERĠ ġ MERKEZĠ  

   

  ġekil 3. 5. 6. 2. 1. Maxi Al ıĢveriĢ Mer kezi, plan,              ġekil 3. 5. 6. 2. 2. Ön gör ünüĢ,  

               Murat Tabanlı oğl u, 1999                                     Murat Tabanlı oğlu, 1999 

Ma xi  Shoppi ng Cit y Ġstanbul' dan gel en E- 5 karayol u üzeri nde,  Sili vri  mevkii nde 

75. 000 m²  arazi  üzerinde yer  al makt adır.  Yol dan geçenl eri n bi nayı daha i yi 

al gıla mal arı  açısı ndan L bi çi mi nde pl anlanmı Ģ  binaya ort ada bul unan ve bi naya 45 

derece açı  yapan geniĢ  saçaklı  ana giriĢten girilmekt edir  ( ġekil  3. 5. 6. 2. 2).  Bi nanı n 

giriĢe göre sağ kol unda 7850 m²' li k hi per mar ket,  sol  kol unda 6800 m²' li k yapı mar ket 

ve ort ada 3 kat  atri um etrafı nda alıĢveriĢ mer kezi  yer  al makt adır  ( ġekil  3. 5. 6. 2. 1). 

AlıĢkı n ol duğu muz  alıĢveriĢ ' box'  l arı nı n yeri ne bu alıĢveriĢ mer kezi nde i nsana 

yakı n,  transparan yeni  bir  mi mari  konsept  uygul an mı Ģtır.  Bi nadan i çeri  gi ril di ği nde 

ortada üzeri  ca m kaplı  bi r  atri um bul unmakt adır.  1500 m²  ca ml a kaplı  al anın üst ünde 

çeli kt en bu bi na i çi n özel  ol arak t asarlanmı Ģ  güneĢ  kırıcı  el e manl ar  mi mari ni n bir 

parçası nı  ol uĢt ur makt adır.  Ze mi n katta,  atri umun altı nda,  ortada büyük bir  dön me 

dol ap ve çocukl ar  i çi n oyun mekanı  yer  al maktadır.  Hi per mar ket  ve yapı mar keti n 

giriĢleri  de yi ne buradan sağl anmakt adır.  Oyun böl ümünün ar kası nda çocukl ara 

yöneli k bir  depart mant  st ore yer  al makt adır.  Ar ka cephe t arafı nda i se,  t üm bu 

mar ketlere hi z met  veren depol ar  ve servis  al anl arı  bul unmakt adır.  Bi rinci  katt a 

mağazal ar,  arka t arafta ofisler,  en üst  katta i se fastfood ve si ne mal ar  yer  al makt adır 

[72].  
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3. 5. 6. 3. MARKET PLACE 

 

      ġekil 3. 5. 6. 3. 1. Mar ket Pl ace, plan,                   ġekil 3. 5. 6. 3. 2. Yan görünüĢ,  

             Murat Tabanlı oğlu, 2001                               Murat Tabanlı oğl u, 2001 

Bi na,  E5 Karayol u Avcılar  Esenyurt  mevkii nde;  E5- E6 BahçeĢehir  bağl antısı nı n 

yapıl dı ğı  yonca yapraklı  kavĢak yanı nda yer  al makt adır.  Arsanı n eğiml i  yapı sı 

pr oj eyi yönl endiren ana unsurlardan biri ol muĢt ur. 

Üç  ünl ü Al man araba mar kası nı n showr oo m ve servisleri ni n alıĢveriĢ ve  eğl ence 

biri ml eri  ile birleĢ mesi nden ort aya çı kan bir  konseptle ol uĢt urul an pr oj ede,  üç deği Ģi k 

araba showr oo munun kütle ol arak hissedil mekt e ve AlıĢveriĢ Mer kezi  ise kendi  ana 

kütlesi ni n dı Ģı nda onl arı  birleĢtirici  Ģeffaf  bir gör ünü m sergile mekt edir  ( ġekil 

3. 5. 6. 3. 2 ve ġekil 3. 5. 6. 3. 1). 

Yapı da kullanılan Ģeffaflık dı Ģarı dan i çerisi ni n algı sı na dayalı  bir  mantı kla karĢı mı za 

çı kmakt adır.  Ġçeri deki  showr oo ml arı  ve alıĢ  veriĢ mer kezi ni n canlılı ğı nı dı Ģarı dan 

hissettirerek davet kar bir yapı ol uĢt urul muĢt ur.  

Büt ünde bi na,  katı  bir  geometriz me  bağlı  kalı nmadan bi çi ml endiril miĢ, t esiste yer 

al an biri ml eri n kazandırdı kl arı  t e mel  il kel er  il e ortaya çı karıl mı Ģtır.  Ġç mekanl arı n 

pl anla ması nda kur ul an paralelli k bir  for m akt arımı nı  da beraberi nde getir mi Ģ;  i mkan 

ve i hti yaç iliĢkisi  de göz önüne alı narak bi na kur gul anmı Ģtır.  Sirkül asyon alanl arı nı n 

ortak kullanı mı  mü mkün kılacak Ģekil de konuml andırıl ması  ve bi çi ml endiril mesi, 

genel  kullanı ma yönelik mekanl arı n birbiri ne yakı n ve mer kezi  ol acak Ģekil de 

düzenl enmesi maksi mu m alan kullanı mı sağla mı Ģtır. 

Bi na, sayda m ve di na mi k ol ması nı n yanı nda iĢleyen bir organi z madır [72].  
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3. 5. 6. 4. DOĞAN MEDYA ġEHRĠ  

            

       ġekil 3. 5. 6. 4. 1. Doğan Medya ġehri, görünüĢ, Mur at Tabanlı oğl u, 1997  

                                

                          ġekil 3. 5. 6. 4. 2. Pl an, Murat Tabanlıoğl u, 1997   

                    

              ġekil 3. 5. 6. 4. 3. Ġç mekan,                               ġekil 3. 5. 6. 4. 4. Ca m fasad,  

              Murat Tabanlı oğl u, 1997                                 Murat Tabanlı oğl u, 1997 
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Pr oj eni n ort aya çı karıl ması ndaki  ana unsur  Ģu anda di ğer  Avr upa ül kel erinde  yaygı n 

bi çi mde ol an,  Ģehir  dı Ģı ndaki  araziler  üzeri ne kurul an i Ģ  mer kezl eri ni n i Ģ  veri mlili ği 

üzeri ndeki ol uml u et kisi ol muĢt ur.  

Doğan Magazi n Gr ubu ofis bi nası nı n ana konsepti,  aynı  yüksekli kt e l000 m²' li k 

taban al anı na sahi p dört katlı  biri  Hürri yet  biri  Mi lli yet  i çi n t ahsis edilen bi nal arı n 

ca m ve çeli k konstrüksiyonl u bir  atri uml a birleĢtiril mesi dir.  Bodr um katta  yer  al an 

tekni k ve sosyal  biriml er  t üm bi na çalıĢanl arı na hi z met  verecek Ģekil de 

düĢünül müĢt ür.  Bu sosyal  i çeri kli  yakl aĢı m t a ma men Ģeffaf  bir  pasaj  oluĢt ur mak 

sureti yle gerçekl enmi Ģ  böyl ece he m dı Ģardan içeri ni n bu canlı  havasını n al gısı 

sağl anmı Ģ,  he m de i çerideki  kullanı cı nı n gün ı Ģığı ndan yararlanıl ması  sağl anmı Ģtır 

(ġekil 3. 5. 6. 4. 3 ve ġekil 3. 5. 6. 4. 4). 

T. E. M' e paral el  arazi ni n ön kıs mı  ofis  bi nası  i çin kullanıl mak üzere ayrıl mı Ģ,  geri 

kal an al anl ar  endüstri yel a maçl ar  doğr ult usunda kullanıl mak üzere t ahsis edil mi Ģtir. 

Depo ve  bası m bi nal arını n yerleĢi mi nde öncelikl e araç sirkül asyonu ve geni Ģl e me 

pot ansi yeli ni n mü mkün kılı nabil mesi  belirleyici  ol muĢt ur.  Gel eceğe yöneli k 

esnekli ğe ol anak sağl a mak a macı yl a biri nci  faz ofis bi nası nı n,  sadece arazi ni n bu 

a maç i çi n t ahsis edil mi Ģ  kı s mı  ol an %50' si ni  kapsa ması na karar  veril mi Ģtir.  Bu al an 

aynı  za manda gel ecekt e gerçekl eĢecek 1000 m²  t aban al anı na sahi p bir bi na,  bir 

konferans sal onu, bir spor ve hoby cl ub içi nde pl anl anmı Ģtır. 

Bi ri nci  faz ofis  bi nası  arazi ni n i çi nden net  bir  yakl aĢı ma ol anak verecek Ģekil de 

konu ml andırıl mı Ģtır.  Böyl ece her  i ki  bi nada kendileri ni  he m zi yaret çilere he m de 

geç mekt e olan trafi ğe iyi bir Ģekil de takdi m edebilirler (ġekil 3. 5. 6. 4. 2). 

Bi nal arı n açılı  konu ml andırıl mal arı  arazi deki  diğer  bi nal arı n sadeli ği  ile karĢıtlı k 

ol uĢt urur.  Bi na giriĢi nden atri uma bakıĢta abartılı  bir  perspektif  meydana getirir. 

Cephede,  doğa ile uyu m sağl a ması  açısı ndan ve gün ı Ģı ğı nı n Ģeffaf  konstrüksi yonl a 

bi nanı n i çi ne t aĢı nması  düĢüncesi  il e t aĢ  ve ca m kullanıl mı Ģtır  ( ġekil  3. 5. 6.4. 1).  Tü m 

bu prensi pl er  doğr ult usunda ana bi nanı n siste ml eri  ile il gili  birçok ol asılı k üst ünde 

çalıĢıl mı Ģtır [72].  
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3. 5. 6. 5. DOĞAN PRI NTI NG CENTER 

  

            ġekil 3. 5. 6. 5. 1. DPC, pl an                            ġekil 3. 5. 6. 5. 2. Gör ünüĢ  

            Murat Tabanlı oğlu, 1999                            Mur at Tabanlı oğl u, 1999    

DPC Ankara,  Doğan Me dya gr ubu i çi n Ankara Esenboğa Havaal anı  ve Ģehir  mer kezi 

arası ndaki  yol  üzeri nde pl anlanmı Ģtır.  BaĢt a Hürriyet  ve Mi lli yet  Gazet eleri  ol mak 

üzere Doğan Yayı n Gr ubu' na ait  t üm gazet eleri n mat baa t esisi  hı z,  kalite,  t eknol oji 

kavra ml arı nı  birleĢtiren yapı  t eknol ojisi  ile meydana getiril mi Ģtir.  Tür kiye' ni n en 

geliĢ miĢ  baskı  hol üne sahi p ol an t esiste,  geniĢ  bobi n deposu,  paket  sevki yat,  pre-

press,  t ekni k böl üml er  ve vi p l ounge bul unmakt adır.  Pre-press  böl ümünde açı k ofis 

siste mi  uygul anmı Ģtır.  Bu Ģekil de çalıĢanl ar  arasındaki  il etiĢi mi n ve i Ģ  akıĢı nı n daha 

hı zlı sağl anabil mesi öngörül müĢt ür (ġekil 3. 5. 6. 5.1). 

Ankara ' nı n i kli m Ģartlarından ve mi mari  açı dan t üm yol  cephesi ni n yeĢil  kal ması 

bakı mı ndan ka myon sevki yat  çı kıĢı  bi nanı n Ankara yönünde t a mpon bir  bi na il e 

çözü ml enmi Ģtir.  Ca m ve çeli k konstrüksi yonl a projelendirilen sili ndiri k giriĢ  kul esi 

bi nanı n sil ueti nde do mi nant  bir  öğe ol arak yer  almakt adır.  Transparanlı ğın ön pl anda 

ol duğu kul ede çeli k merdi ven ve ca m panor omi k asansör  büt ünl üğüyle t a m bir 

Ģeffaflı k öngör ül müĢt ür (ġekil 3. 5. 6. 5. 2). 

Bi nanı n cephe siste mi,  taĢı yı cı  çeli k konstrüksi yon siste m arası nda kullanılan hafif 

ali mi nyum panellerle ol uĢt urul muĢt ur [72].  
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3. 5. 6. 6. DOĞAN MEDYA ġEHRĠ 93-94 

                

ġekil 3. 5. 6. 6. 1. Doğan Medya ġehri 93‟-94‟, yan gör ünüĢ, Murat Tabanlı oğlu, 1993   

                             

                 ġekil 3. 5. 6. 6. 2. Ġç görünüĢ, Murat Tabanlı oğl u, 1993   

                                   

                  ġekil 3. 5. 6. 6.3. Gal eri görünüĢ, Murat Tabanlı oğl u, 1993   
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Doğan Medya Cent er,  Fati h Sultan Meh met  Köpr üsü' nden ve Vat an Caddesi' nden 

gel en E- 5 il e E- 6 yollarını n bul uĢ ma nokt ası nda,  30. 000 m²  li k bir  arazi  üzeri nde yer 

al makt adır.  Bab-ı  Ali' nin gazet ecili k sekt öründe geliĢen yeni  akti vitel ere yer 

bakı mı ndan yet ersiz kal ması  sonucu doğan yeni  mer kez fi kri pr oj eni n 

gerçekl eĢ mesi ndeki  ana unsuru doğur muĢt ur.  Bu a maçl a hazırlanan proj ede par k 

hi ssi  veren,  yeĢil  bir  al an i çi nde yapılaĢ ma öngör ül müĢt ür.  Bu yaklaĢı m il e 

Tür ki ye' de il k defa bir  medya bi nası  yeĢil  bir  parkın i çi ne yerleĢ mi Ģ  ol maktadır.  Aynı 

yeĢil  anl ayıĢ  i ç mekanl ara da t aĢı nmı Ģ  ve atri umda büt ün ofis katları nı n baktı ğı  bir  i ç 

bahçe yaratıl mı Ģtır  ( ġekil  3. 5. 6. 6. 3).  Bu Ģekil de bahçe ve ofis  katları arası nda 

transparanlı k ve bu nedenl e gün ı Ģı ğı nı n değiĢik nokt alardan i çeri ye gir mesi 

sağlanmı Ģtır.  Bi na i ki  ana böl ümden meydana gel mekt edir.  Si vri  (üçgen) ön bl oğa 

dünyadan gel en bil gileri  i çeri  yönelten si mgesel  giriĢten i çeri  girer-gir mez yeĢil 

atri um ve etrafı ndaki  ofis  katları  bul unmakt adır  (ġekil  3. 5. 6. 6. 1).  Ayrıca personel e 

hi z met  veren al akart  restaurant,  çok a maçlı  salon,  berber,  past ane,  banka,  arĢi v, 

fit ness  cent er  ve kapalı yüz me  havuzu gi bi  sosyal  böl üml er  de bu bl okt a yer 

al makt adır.  Ar ka di kdörtgen kütlede i se endüstri yel  böl üm,  bobi n deposu,  ana baskı 

hol ü,  paketle me  ve sevk böl üml eri  ile pre-press  yer  al makt adır.  Avl u il e baskı  hol ü 

arası ndaki  t asarlanmı Ģ  ca m seperasyon sayesi nde baskı  al etleri ni n bul unduğu pre-

press  böl ümü ve  ofis  katları  arası ndaki  Ģeffaflık sağl anmı Ģtır.  Böyl ece bi naya bir 

büt ünl ük kazandırıl mı Ģtır.  Bu konsepti n beraberi nde getirdi ği  ses  i zol asyonu 

pr obl e mi  üzeri nde hassasi yetle dur ul muĢ,  ol uĢt urulan i ki nci  kapılar  ve kull anılan 

özel ca m ile gürült ünün ofis böl ümüne geliĢi engellenmi Ģtir [72] (ġekil 3. 5.6. 6. 2). 

3. 6. 6. 7. HANNOVER EXPO 2000 TÜRKĠ YE PAVYONU 

   

      ġekil 3. 5. 6. 7. 1. Hannover Expo, ön görünüĢ,             ġekil 3. 5. 6. 2. 2. Ġç mekan,   

                  Murat Tabanlıoğl u, 2000                                 Murat Tabanlı oğlu, 2000 
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                               ġekil 3. 5. 6. 7. 3. Pl an , Murat Tabanlı oğl u, 2000  

Hannover  Expo 2000 Tür ki ye Pavyonu,  eski  kültür  zengi nli kleri  üzeri ne her  geçen 

gün geliĢtirdi ği  t eknol oji  anl ayıĢı  ve çağdaĢ  yaĢa m felsefesi ni,  çok kısa bir  süre 

içi nde,  çeĢitli  ve et kili  mesajlarla zi yaretçilere sunabil mek anl ayıĢı yl a t asarlanan bir 

bi nadır.  Yapı da kullanılan ca m kullanı mı  ve Ģeffaflı k i se he m si mgesel  bir  anl a m 

ifade ederken di ğer  yandan gün ı Ģı ğı ndan yararlanıl ması   ve i majlarla yaratılan görsel 

et ki açısı ndan da di kkati çeker.  

Günü müz dünya yapı  anl ayıĢı  hafif,  sayda m konstrüksi yon,  doğal  mal ze mel er, 

yüksek t eknol oji  ve dönüĢüml ü bi nal ar  felsefesi ni  ortaya koy makt adır.  Bu bi nada da 

tasarı mı nı n ana il kel eri ni bu anl ayıĢ ol uĢt ur muĢt ur. 

Expo 2000 Tür ki ye Pavyonu,  ül ke i majı nı  doğa-t eknol oji,  doğu- batı,  geç mi Ģ-gel ecek 

boyutları nı  kat  ederken onl arı  uyu ml u bir  çeĢitlilik i çi nde birleĢtiren ' ' insan'' 

ekseni nde yansıt mayı  hedefleyen bir  konsept  sergisi  düzl e mi nde el e al mı Ģtır.  '' Ġnsan'' 

ekseni,  aĢk,  coĢku,  t utku,  kader,  sonsuzl uk,  kutsallı k vb.  kavra ml arla kur ul an 

koz mogoni k ve mit ol ojik bir  evren i çi nde,  büt ün sergi  düzl e mi nde al gılanabilir  hal e 

gel ecektir.  Büt ün pavyon,  bir  anl a mda,  Anadolu i nsanı nı n zi hi nsel  ve duygusal 

evreni n kavra msal haritası olarak kurgul anmı Ģtır (ġekil 3. 5. 6. 7. 2). 

Ser gi ni n konsept üel  çerçevesi,  2000 yıl  önce varol an Ne mr ut  Kut sal Al anı' nı n 

mi t ol oji k,  koz mogoni k,  tari hsel  ve kült ürel  evreni ni n stilize ve si mgesel i fadesi yl e 

çi zil mi Ģtir.  IĢı ğı n özel  bi r  öne m t aĢı dı ğı  bu evren,  t aĢı n sayda ml aĢtı ğı  camda,  gücün 

pür üzsüz ifadesi  çeli kt e,  yansıtıcı  geo metri k düzenekl erle,  sili kon siste ml er  ve ca mı n 

bil gi ni n yansıtıcısı  ol duğu LCD ekranl arl a,  fi beropti kten l azere gi ze ml i  ıĢı kl arl a 

anl atı mı nı  bul acak;  bu kutsal  al anı n yaratıcısı, üreti mi yle kendi ni  t anrılar  katı na 

koyarak ( Theos)  ' ' Kutsal" adı nı  al an Anti okhos I,  ' ' insan''  ekseni ni n bi r  ucundan, 
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izleyi ci yle el  sı kıĢacaktır.  Sergi de konu ml anacak evren,  üreti mi yle t anrılar  katı na 

yüksel en i nsana duyul an Anadol u i nancı nı,  t anrılarla yapılan anl aĢ ma  dol ayısı yl a, 

güçl ü,  yalı n,  kıraç,  ür kütücü doğa ile kur ul an barıĢçıl  konsepti ni  yansıtmakt adır.. 

Pavyonun i çi ndeki  sergi  pl atfor ml arı nda yer  alan fi gür  ve obj eler,  bir  yanı yl a 

doğr udan Anadol u Uygarlıkları' na ve Ne mr ut  evreni ne referanst a bul unurken, 

kullanılan mal ze meni n (ca m,  pl axeksi,  pol yest er  ve çeli k)  ve üsl ubun (ıĢık oyunl arı. 

mekansal  kullanı m özellikl eri  vb.)  niteli kleri  dol ayı mı yl a da çağdaĢlı ğa ve gel eceğe 

doğr u uzanan bir enerji süreklili ği boyut unu içerecektir. 

Her  bir  fi gür,  pl az ma ekranl ardan akan enf ormasyon ve gör ünt ül erle i zl eyi ci ye 

açı kl anacaktır. 

Bu "enfo"  biri ml eri,  özel  ol arak t asarlanacak ve Tür ki ye l ogosuyl a "brandi ng''i 

yapılacaktır. 

Ser gi ni n, konsepti mal zeme bağl a mı nda değerlendiren bir alt öyküsü de vardır: 

'' Kumdan Ca ma At eĢi n, IĢı ğı n ve AĢkı n Öyküsü''  

Bu öykü,  gerek sergi nin t ümüne yayılan ku m,  t aĢ,  ca m,  ekran,  ıĢı k,  koku,  ses 

birli kteli ği,  gerekse platfor ml ardan biri nde yer  al an ekranl ardan akacak bir 

göst eri ml e iĢlenecektir. 

Ser gi ni n,  meti nsel  ve görsel  bağl ayıcı  mekani z mal arı nda kullanılan ve "çeĢitlili ği n 

kucakl anması''  genel  t anıtı m konsepti  ekseni nde yer  al an görsel  ve si mgesel  öğel erle, 

Tür ki ye' ni n bugününü keyifli  ve r enkli  bir  serüven i çi nde yansıtan i nsani  çeĢitlili ği n 

de büt ün bi na içi nde al gılanabilir ol ması na özen göst eril mi Ģtir [75].  

AkĢa m saatleri nde bi nanı n i çi ndeki  hayatı  ta ma mi yl e i zl eyi cilere göst er mek 

a macı yl a,  i çeri deki  gi zem dı Ģarı ya vur gul anmı Ģtır.  Bi nanı n ko mpl e transparan ol ması 

büt ün i ç ı Ģı ğı n dı Ģarı dan hissedil mesi ni  sağl amı Ģtır  ( ġekil  3. 5. 6. 7. 1 ve  ġekil 

3. 5. 6. 7. 3). 
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4. SONUÇ 

Bu çalıĢ mayl a;  i nsan yaĢayıĢı nı n değiĢi mi ne bağlı  ol arak farklı  ki mli kl ere bür ünen 

Ģeffaflı k kavra mı nı n,  mi marlı kt aki  kullanı mı nı n da farklılıklar  göst erdi ği ni 

gör mekt eyi z.  Tari hi n,  i nsanoğl una sunduğu ol anakl ar  ve ol anaksı zlıkl arla hayatı  her 

defası nda yeni den Ģekillendiri p i nsanoğl una yeni  seçenekl er  ve yeni  anl a ml ar 

doğur ması  i nsanlı ğı n kullandı ğı  kavra ml arda da değiĢi ml er  yarat arak onl ara yeni 

yor uml ar  kat mı Ģtır.  ġeffaflı k kavra mı  da bu değiĢi ml er  nedeni yl e günü müze kadar ki 

süreç içi nde farklı Ģekillerde kullanıl mı Ģ ve farklı anl a ml arı karĢıla mı Ģtır.  

ġeffaflı k kavra mı nı n geçmi Ģt en günü müze geçirdiği  devi ni ml eri  ve bu değiĢi ml eri n 

mi marlı k üzeri ndeki  etkileri ni  i ncel edi ği mi z bu çalıĢ mada;  en büyük t espiti mi z 

Ģeffaflı ğı n sosyal  yaĢa ma daha da katıl dı ğı  yönündedir.  Ġl k çağl arda pl an düzeyi nde 

ol an Ģeffaflı k za manl a cepheyi,  kitleyi  daha sonra;  mi mari yi  ve ardı ndan da 

ideol ojileri  kapl a mı Ģtır.  ġeffaflaĢan i deol ojileri n üretti ği  özgür  düĢünceyl e geliĢen 

teknol oji  i se Ģeffaflı ğı n teori den prati ğe kazanıml arı nı  arttır mı Ģtır.  Aynı  za manda 

Ģeffaflı k  t opl umda bir  kavra m ol arak daha da etki n bir  Ģekil de kendi ni  göst er meye 

baĢl a mı Ģtır.  Moder n mi mari de Ģeffaflı k ve hafifli ğin sahi p ol duğu öne mli  yer,  bunun 

göst ergesi dir.  ġeffaflaĢan düĢüncel eri n yarat maya çalıĢtı ğı  daha sayda m,  daha dür üst 

yapılardır.  

ġeffaflaĢan i deol oji ye sahi p i nsanlı k ve dol ayısı yla mi marlı k,  bundan sonraki  süreçt e 

teknol oji yl e paral elli k göst eren bir  konu mda ol acaktır.  Kalıcılı k ve süreklili ği 

yadsı yan,  hı zlı  t üketi m kavra mı nı  beraberi nde getiren t eknol oji  ol gusu,  gün geçti kçe 

Ģeffaflı ğı n sı nırları nı  değiĢtirecek ve  i deol oji yi  ür üne de yansıtarak;  değiĢi ml eri yl e 

beraber  gl oballeĢ me r üzgarları  estiren,  bireyselliği n azalı p,  t opl umsallığı n arttı ğı 

dünya mı zda;  kiĢiselli ği ni  kaybet meden,  kendi ni t opl umdan gi zl e meyen bireyl eri n  

gerek i deol oji k gerekse fizi ksel  ol arak daha da ĢeffaflaĢacağı  mekanl ar  ve ort a ml ar 

yarat acaktır. 
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