‹nönü Kültür Merkezi'de bir konferans
verdi. Tasar›mlar›nda çevresel ve iklimsel
ö¤eleri birincil veriler olarak de¤erlendiren
Ken Yeang’›n, “Bio-iklimsel Mimarl›k”
kavram›n› aç›klad›¤› konferans›, çok say›da
mimar ve mimarl›k ö¤rencisi taraf›ndan ilgi
ile izlendi. Etkinlik, ﬁubemiz ile ‹zmir
Büyük ﬁehir Belediyesi ve ‹zfaﬂ iﬂbirli¤i ile
X. Uluslararas› Do¤altaﬂ ve Teknolojileri
Fuar› kapsam›nda düzenlendi.
M. Burak Alt›n›ﬂ›k ve Eray Bozkurt, Ken
Yeang ile Ege Mimarl›k için bir söyleﬂi
gerçekleﬂtirdiler.

KEN YEANG

ile Bio-iklimsel Mimarl›k Üzer

Burak Alt›n›ﬂ›k: Tasar›mlar›n›zda hangi elemanla
lar› sürdürülebilir olarak tan›ml›yorsunuz? Sürdü
verenler için mi, mimarl›¤›n›z›n konumland›¤› co
yoksa dünyan›n yarar›na m› yönelik?

Ken Yeang: Bir soru içinde üç soru gibi oldu zan
y›la yak›n bir süredir sürdürülebilirlik üzerine ara
l›ﬂmalar yap›yorum ve sürdürülebilirli¤in yan›lt›c
du¤unu düﬂünüyorum. ‹nsanlar ekonomik sür
sosyal sürdürülebilirlik gibi çeﬂitli sürdürülebilirl
sediyorlar. Bu yüzden ben ekolojik terimini kull
ediyorum. Bunun daha aç›klay›c› oldu¤unu düﬂü
noktada ekolojinin sosyal boyutunu soracak olurs
çal›ﬂmalarda insanlar olarak neler yapt›¤›m›z› ve
iﬂledi¤ini iﬂaret etmeye çal›ﬂ›yorum. Yapt›¤›m›z p
l›nda do¤al de¤il; büyük binalar inﬂa ediyoruz, y
ruz, boyuyoruz, enerji tüketiyoruz. Do¤a içinde
böyle yaﬂam›yor. Asl›na bakarsan›z, ekolojik siste
daha dengeli.
B.A.: ‹nsans›z?!

baﬂka bir yerindeki iklimi de etkiliyor. Çünkü herﬂey birbirine
ba¤l›. Öte yandan, yapt›klar›m›z yerel eko-sistemi de etkiliyor.
Yerel düzeyde olanlar bölgesel eko-sistemi etkiliyor. Böyle bir
zincir etkileﬂim var. Ekolojinin kilit kavramlar›ndan biri herﬂeyin birbirine ba¤l› oldu¤unun, birbirini etkiledi¤inin anlaﬂ›lmas›d›r.

Keﬂfetmek: Bir Dikey Kentsel Tasar›m Te

B.A.: Evet, ama müﬂterileriniz veya iﬂverenleriniz yap›lar›n›z›n
ekolojik boyutunun ne kadar fark›nda?
K.Y.: Bu da ekolojik tasar›m›n bir parças›. Öncelikle birçok kiﬂi iﬂin bu k›sm› ile ilgilenmiyor. Mimar olarak beni talep ettiklerinde asl›nda sadece ismimi istiyorlar. Ekolojik tasar›m yolun
daha çok baﬂ›nda. Baz› insanlar, iﬂverenler için bir hassasiyet
oluﬂtursa da dünya henüz bu konuda çok istekli görünmüyor.
Mimarl›k prati¤inde olan bir mimar olarak benim yapmaya çal›ﬂt›¤›m iﬂin bu boyutuna vurgu yapmak ve ilgi uyand›rmak,
zor olsa da.
B.A.: Erken dönem iﬂlerinizden beri biyo-iklimsel norm ve biçim aray›ﬂlar›n›z gökdelen tipolojisi için yeni bir paradigma
sa¤lad›. Gökdelen tipolojisinde ileride daha farkl› ne yenilikler olabilir ve siz bu konuya nas›l bir katk› koymay› hedefliyorsunuz?
K.Y.: Geçen y›l "Gökdeleni Yeniden Düﬂünmek" baﬂl›kl› bir kitap yazd›m. Bu kitap benim için gökdelenin ne oldu¤unu kavramaya dair bütünlüklü bir okumayd›. Gökdelenler 20. yy.da
Amerikal›lar taraf›ndan geliﬂtirilen bir yap› tipi olmakla beraber araﬂt›rd›¤›n›zda görürsünüz ki ilk ortaya ç›k›ﬂ›ndan 50 sene hatta neredeyse bir yüzy›l sonra bile gökdelen mimarisi
üzerine herhangi bir kitap yaz›lmam›ﬂt› bilmem farkettiniz mi?
Eray Bozkurt: San›r›m sadece yap› fizi¤i ve statik hesaplamalarla ilgili olanlarla s›n›rl›.
K.Y.: Gökdelenleri tasarlamak için neredeyse tek kaynak dergiler olmaya baﬂlam›ﬂt›. Dolay›s›yla biyo-iklimsel gökdelenler
üzerine yazd›¤›m kitapta gökdelenlerin nas›l tasarlanabilece¤ini de ifade etmenin do¤ru olaca¤›n› düﬂündüm. Gökdelenleri
inﬂa etmeyi y›llar içinde sadece yaparak bir anlamda denemeyan›lma ﬂeklinde ö¤rendi¤imizi fark ettim. ‹ﬂin içine girdikçe
gördüm ki yeni gökdelenleri hala ilk yap›lan örnekler gibi inﬂa
ediyoruz. Bir baﬂka deyiﬂle çok basite indirgeyerek benzer katlar›n üst üste y›¤›larak yükseldi¤i bir yap›m ﬂekli. Çal›ﬂmalar›m›n baﬂ›nda gökdelenin benim için ne anlam ifade etti¤ini anlamaya çal›ﬂt›m. Daha sonra fark ettim ki gökdelenler asl›nda
çok yo¤un yap›lar ve herhangi bir konvansiyonel yap› gerçek32

Menara Mesiniaga

ﬂöyle bir inceledikten sonra ﬂöyle sordu:
biliyor musunuz?", "Ekselanslar›, maalesef
yorum.", "Benim için dans yatay arzular›n
di. Ben de "Benim yapt›¤›m da budur, yata
ifade edilmesi" diye karﬂ›l›k verdim.

E.B.: Menara Mesiniaga binan›z›n A¤a Ha
genel de¤erlendirmeleri çerçevesinde mor
lojisi ve çok uluslu sermayenin temsili olar
du¤unu düﬂünüyoruz. Sizce A¤a Han de¤e
de¤iﬂiklik mi var yoksa tekil bir istisna ola

K.Y.: Bilmiyorum. Bu soruyu A¤a Han’a s

çimlerde olabilir, fiziksel veriler, arazi koﬂullar›, alan›n özellikleri gibi. Önemli olan nokta ise ba¤lant›lar yaratmak yerine,
do¤ru ba¤lant›y› aramak ve bulmak.
E.B.: Müﬂterileriniz veya kullan›c›larla görüﬂerek yap›lar›n›z
hakk›nda bilgi toplay›p di¤er projelerinizde yararlan›yor musunuz?
K.Y.: Ço¤unlukla insanlar yaﬂad›klar› yap› veya çevreyle bu anlamda bir iliﬂki kurmuyor ancak baz› kiﬂiler kuvvetli görüﬂlere
sahip olabiliyor, bu hoﬂuma gitse de gitmese de.
E.B.: Çok uluslu bir orijine ait olman›z›n mimarl›¤› alg›laman›zda bir etkisi oldu mu?
K.Y.: Buna bir kerede cevap vermek zor olur san›r›m. Bir baﬂka yerde zaman geçirdikten sonra safl›¤›n›z› yitiriyorsunuz. Zor
bir durum asl›nda. Tam olarak Malezyal› oldu¤umu söyleyemem. Çinli de de¤ilim, ‹ngiliz de. Kimlik bu noktada karmaﬂ›k
bir hal al›yor. Geri dönüﬂünüz mümkün de¤il. San›r›m en do¤ru anlat› hibrid (melez) bir yap›m›n oluﬂu. Mimarl›k e¤itimimi
Londra Architectural Association da tamamlad›m. O dönemlerde heyecanl› ve aktif olan Archigram grubu ve Cedric Price’›n gelecek üzerine teknolojik fantazileri bende çevreye duyarl› bir vizyon sa¤lad›. Daha sonra daha bilimsel endiﬂelerle
Cambridge Üniversitesi’ne giderek do¤al çevre ve ekoloji üze-

IBM Plaza

Roof - Roof House

t›r. O anlamda müﬂteri ya da iﬂveren her fikrini sö
¤iﬂiklik talep etme imkan›na sahip ancak kararlar
sonra ve bir uzlaﬂ› sa¤lan›nca bu çizimler müh
kopyas› büroda kal›r, di¤er kopyas› da ﬂantiyey
andan itibaren ne bizim taraf›m›zdan ne de iﬂve
herhangi bir de¤iﬂiklik yap›lamaz. Ancak bunu in
mak zor, paray› veren olunca herﬂeyi istedikleri
leceklerini düﬂünebiliyorlar. Kimisi için de tasar›
rinizin ifadesi olan çizimler, eskizler bir anlam v
si taﬂ›m›yor. Size bir iﬂ talebi ile geliyorlar. Bir
üzerinde anlaﬂ›l›yor. O sürenin sonunda ortaya ç
rin bedeli gündeme geldi¤inde gerginlikler baﬂl›
say›da ka¤›t bu kadar para etmez gibi.

E.B.: Tecrübelerinize ve dünyan›n size bak›ﬂ› ›ﬂ›¤
prati¤inizle ilgili gelecek planlar›n›z nelerdir?

K.Y.: Ekolojik tasar›m konusunda yapabilece¤im
çekleﬂtirmek ve dünyan›n ilgisini bu konuya çekm
Yeni bir kitap üzerine çal›ﬂ›yorum. San›r›m sonb
rebilece¤im. Bunca kitap yay›n›ndan sonra ﬂun
ﬂimdiye kadar yanl›ﬂ bir kitleye yani akademisye
kitaplar yazm›ﬂ›m. Bu sefer iﬂin teknik mutfa¤
yönelik bir tür el kitab› olacak. t

Ken Yeang ve projeleri hakk›nda bilgi için www.trhamzahyea

Editt Kulesi Projesi

1948 y›l›nda Malezya’da do¤an Ken Yeang Londra’da Architectural Association’da mimarl›k e¤itimini ald›ktan sonra
Pensilvanya Üniversitesi’nde peyzaj planlamas› program›na
kat›lm›ﬂ ve 1975 y›l›nda Cambridge Üniversitesi’nde doktora derecesi alm›ﬂt›r. Avustralya Mimarlar› Kraliyet Enstitüsü
Uluslararas› Ödülü ve A¤a Han Mimarl›k Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödülün sahibi de olan Ken Yeang biyo-iklimsel gökdelen fikrini ortaya atarak uluslararas› bir isim elde etti.
Ken Yeang’›n mimarl›¤› büyük ölçekli yap›lar›n ve gökdelenlerin ekoloji duyarl› tasar›mlar›na dair görüﬂlerini ortaya koydu¤u The Green Skyscraper: The Basis for Designing Ecological Sustainable Buildings (Yeﬂil Gökdelen: Ekolojik Olarak Sürdürülebilir Tasarlama ‹çin Kaynak) adl› kitab›nda yay›nlanan ekoloji alan›ndaki kuramsal çal›ﬂmalar›na dayanmaktad›r. ‹lk dönem çal›ﬂmalar›nda görülen düﬂük-enerji tüketimine yönelik tasar›m çal›ﬂmalar›, biyo-iklimsel prensipler ve ekolojik olarak sürdürülebilir bir mimarl›k aray›ﬂ›na götürmüﬂtür. 1984 y›l›nda uluslararas› mimarl›k sahnesine ç›k›ﬂ›n› sa¤layan ilk dönem deneylerinden, s›cak ve nemli Kuala Lumpur ikliminde kendi ailesi için tasarlad›¤› Roof-Roof
House (Çat›-üstü-Çat› Evi) bütün yap›y› örten, devasa say›labilecek, geçirgen bir pergola olan bir tür “panjurlu ﬂemsiye” strüktürü ile öne ç›kar. Bundan sonraki çal›ﬂmalar› ortaya koydu¤u biyo-iklimsel prensipleri gökdelen tasar›m›na
uyarlamaya odaklan›r.
Yeang mimari felsefesini gökdelenlerin çok enerji ve malzeme tüketti¤i ve ekolojik çevreye duyars›z olduklar› düﬂüncesine dayand›rd›¤›n› söylemektedir. Ekolojik inﬂa etmeye yönelik uyumlu bir teorik alt yap›yla kurulan Yeang’›n tasar›mlar›, yerel iklimin derinlemesine anlaﬂ›lmaya çal›ﬂarak, do¤al
›ﬂ›k ve havan›n kullan›ld›¤›, do¤an›n çelik ve beton kulelere
eklemlenerek düﬂey bahçelerin kuﬂatt›¤› yeni bir yap› tipolojisi iddias› olarak biyo-iklimsel gökdelenleri gündeme getirir. Yeang, yüksek yap›lar›n, iyi çözülmüﬂ yaya ba¤lant›lar›,
kamu alanlar›, geniﬂ kullan›ml› ve ﬂaﬂ›rt›c›, de¤iﬂken vistalara sahip, bitkilendirmeyi cephenin ve iç mekan›n önemli bir
bileﬂeni olarak ele alan “gökyüzü kentleri” olmas› gerekti¤ine inanc›nda oldu¤unu belirtir.
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1997 y›l›nda Ingiltere’deki mimarl›k e¤itimimi
tan sonra çal›ﬂmak için Malezya’n›n baﬂkenti
pur’da bulunan, biyo-iklimsel tasar›mlar›yla tan›
ang’in mimarl›k ofisine baﬂvurdum. Amac›m, K
gökdelen mimarisinde uygulad›¤› biyo-iklimse
yerinde görmekti.
Ofise ad›m att›¤›m ilk gün, Ken Yeang ofisin ç
siplerini çeﬂitli örnekler gösterek aç›klad›. Onik
projenin yürümekte oldu¤unu ve büroya ba¤l› k
l›ﬂt›¤›ndan bahsetti. Tasar›m mimar› olarak gör
r›n konsept tasar›mlar›n› oluﬂturmak, projeyle i
destek al›nacak kiﬂilerle toplant›lar düzenleme
ressamlar›n yapt›klar›n› kontrol etmekti.
Ofiste üzerinde çal›ﬂt›¤›m ilk proje, yap›m aﬂam
Umno ofis binas›yd›. Binada yap›lmas› gereke
denetlemem gerekiyordu. Henüz tasarlanmam
bitirmem söylenmiﬂti. Bunlar› tamamland›kta
Ken Yeang’in yeni kitab› için Umno binas›n›n p
sitlerini yeniden çizip, resimlerini haz›rlad›m. K
buna benzer çal›ﬂma yöntemleri sayesinde pro
r›ndan ofis binas›na, iç tasar›mdan konut proje
sekiz farkl› projede çal›ﬂt›m. Bir senenin sonun
planlad›klar›m›n çok üstünde bir çal›ﬂma deney
Aradan alt› y›l geçtikten sonra 3 Nisan 2004’de
havaalan›nda karﬂ›lad›m. Bu süre içersinde akad
da çal›ﬂmalar›m› sürdürürken Ken Yeang’›n üze
lerini düﬂünmeye baﬂlad›m. Bürosunda, çeﬂit
gelen yeni mezun mimarlar› çal›ﬂt›rmas›n›n ne
ya baﬂlam›ﬂ olmas›yd›. Ekolojik Mimarl›k’›n kitle
s› aç›s›ndan önemli bir ad›md›.
Ken Yeang’in tamamlanm›ﬂ projeleri, biyo-iklim
lar›yla ilgili çal›ﬂmalar yürüten mimarlara öneml
kim aktar›r. Cambridge Üniversitesinde dokto
haz›rlad›¤› tezi " A Theoretical Framework for I
Ecological Considerations in the Design and Pla
Built Environment" (Yap›laﬂm›ﬂ Çevrenin Ek
Planlama ve Tasar›m›na Yönelik Kavramsal Bir
baﬂlayan akademik çal›ﬂmalar›n› binalarda yapt
tasar›m çal›ﬂmalar›yla mesleki aç›dan da sürdür

