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Aydan VOLKAN

MİMARİ BİR PROJEDE FARK YARATMAK
NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA FARK YARATAN
PROJELERDEN ÖRNEK VEREBİLİR MİSİNİZ?

Mimari tasarıma ‘fark yaratma’ motivasyonu ile
başlanmaması gerektiğine inananlardanım. ‘Farklı
olmak’ tüketim çağında özellikle medya ve halkla
ilişkiler şirketlerince itibarlı hale getirilmiş suni bir
kavram. Daha fazla tüketim için ihtiyacın karşılandığı kadarı ile ‘yeterli’ olması değil, ‘farklı’ olması
teşvik edilmekte. Sadece tüketim mallarında değil,
kişilik karakterlerinde bile farklı olmak itibarlı hale
getirildi. Bu tutum modadan mimariye kadar estetiğin ve görselliğin hakim olduğu her alanda tek geçerli kriter haline geldi. Sonunda ‘farklı olma’ dürtüsü
kendi klişelerini de birlikte getirdi. Yine medyanın
teşvikleri ile farklı olanın ‘trendy’ haline getirildiği,
bu trendin, yani ‘aynı olanların hâkimiyetinin’ bir
süre harcandıktan sonra tüketildiği ve yeni farkların
üretildiği bir çağda yaşıyoruz artık.
Mimarlıkta da trendlerden bahsetmek bu yüzden
tehlikeli. Nitelikli iş üreten hiçbir mimar hâkim eğilimlere, yani trendlere bağlı kalarak projeye başlamaz. Aynı şekilde ‘farklı’ olma motivasyonu ile de
başlanan projeler baştan değer kaybetmeye başlamıştır. Mimarlık özünde her projede kendi farklılığını yaratan bir üretim alanıdır. Her proje; ihtiyaçlar, bulunduğu konum, iklim, coğrafya ve işverenin
istekleri gözetildiğinde zaten farklılığı kendi içinde
barındırır.

“Her mimarın kişisel birikimi,
tercihleri, yapının bulunduğu
konum, programın ihtiyaçları
ve işverenin tercihleri ile birleştiğinde beklenen fark çoktan
ortaya çıkmış olur. Konvansiyonları zorlamak, değiştirmek
ve yeni teknikler, strüktürler,
malzemeler, detaylar denemek
zaten mimarlığın yaratıcı doğasındandır.”

Nitelikli yapılmaya çalışılan hiç bir yapı bulunduğu konumdan başka bir konumda zaten aynen uygulanamaz.
Elbette burada sadece mimari açıdan üzerinde konuşulmaya değer yapılar çerçevesinden bakıyorum. Yoksa
kentlerin yüzde doksanını oluşturan mimari kaygıdan
uzak, sadece barınma ihtiyacı ile üretilmiş yapı stokundan bu anlamda bahsetmemiz doğru olmaz.
Sadece sıra dışı bir yapı ortaya koyma isteği ile yola
çıkıldığında kısa ömürlü medyatik bir değer yaratabilirsiniz ama bu hem mimarlık kültürü için hem de
kent için pek de değerli bir katkı olmaz. Her mimarın
kişisel birikimi, tercihleri, yapının bulunduğu konum,
programın ihtiyaçları ve işverenin tercihleri ile birleştiğinde beklenen fark çoktan ortaya çıkmış olur. Konvansiyonları zorlamak, değiştirmek ve yeni teknikler,
strüktürler, malzemeler, detaylar denemek zaten mimarlığın yaratıcı doğasındandır. Nitelikli iş üretmeyi
amaçlayarak çalışan her mimar, önüne gelen her projede yeni teknikleri, malzemeleri, detayları kullanır.
Ancak bu sadece farklı olmak için değil, o projenin
ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için yapılır. Bu
motivasyonla yapılmış, mimarlık kültüründe sürekli
söz edilen örnek binlerce yapı bu nedenle değerlidir
ve bu nedenle bir iki örnek vermek diğerlerine haksızlık olur. Ancak önünden geçerken dikkatinizi çeken
ve en önemlisi sizi etrafındayken veya içindeyken iyi
hissettiren her yapı böyle bir listeye dâhil olabilir. ■
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