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Görünmeyen Peyzaj

KÜRESEL ISINMA GERÇE⁄‹ KARfiISINDA TEMEL MESELEM‹Z OLAN
ENERJ‹N‹N M‹MAR‹DEK‹ ETK‹N KULLANIMI; GÜNEfi PANELLER‹, EK‹L‹
ÇATILAR, ‹ZOLASYONLU G‹YD‹RMELER‹N ÖTES‹NDE YEN‹ B‹R
YAfiAM TARZI, YEN‹ B‹R D‹ZAYN fiEKL‹ ‹LE SA⁄LANAB‹L‹R
Tuba Çak›ro¤lu   ÇEV‹R‹ fiebnem Gökçen Dündar

ubemiz taraf›ndan düzenlenen

Mimarl›k Haftas› Etkinlikleri,

geçti¤imiz y›l oldu¤u gibi bu y›l

da panel, söylefliler, atölye

çal›flmalar› ve gezilerin yer ald›¤› bir

program çerçevesinde 13-19 Ekim 2008

tarihleri aras›nda gerçekleflti. Mimarl›¤›n

kendi eylem alan› içerisinden ve/veya

baflka disiplinlerle olan kesiflim

noktalar›ndan konular/konuklar ile

“kentle karfl›laflma-lar” ana temas›

çerçevesinde gerçeklefltirilen

etkinliklerden biri de enerjinin etkin

kullan›m›n›n öneminin anlafl›lmaya

bafllad›¤› günümüzde kendi mimarl›¤›n›

görünmeyen bir tak›m ö¤eler

yard›m›yla elde eden Philippe Rahm’›n

söyleflisiydi. “Thermodynamic

Landscapes” bafll›kl› sunumunda Rahm,

kendi mimarl›¤›n› duvar, kolon, çat› gibi

görünen ö¤eler yerine, hava ak›m›,

s›cakl›k, nem, ›fl›k gibi görünmeyen

atmosfer koflullar›n›n kontrol alt›na

al›nmas› ve bu flekilde mimarinin ana

hedefi olan konfor koflullar›n›n iklimin

yönetilmesi ile sa¤lanmas› ba¤lam›nda

aktard›. 

1990’lar›n bafl›ndan itibaren ›fl›k,

hava, nem gibi görünmeyen

parametreler üzerinde çal›flmalar›n›

sürdüren Rahm, küresel ›s›nma gerçe¤i

karfl›s›nda daha az sera gaz› etkisinin

önemine de¤inmekte, çözümün

yaln›zca teknik aç›dan yaklaflarak

sa¤lanamayaca¤›n› vurgulamakta, yeni

bir yaflam tarz›, yeni bir dizayn flekli

yarat›lmas› gereklili¤ini savunmaktad›r.

Küresel ›s›nman›n yaln›zca iklim alg›m›z›

de¤il, mimarl›¤a bak›fl biçimimizi

de¤ifltirmesi gereklili¤ini savunan

Rahm, önceleri do¤al kabul eti¤imiz

iklimin yap›lan müdahalelerle art›k

do¤al olmad›¤›n› ve bu gerçekli¤i kabul

ederek baflka bir mimarl›k kurgusu elde

edilmesi gerekti¤ine inanmakta.

Mimarl›¤›n kendi yapay küresel çevresi

içerisinden yeni bir do¤a oluflturmas›,

bunun yan› s›ra ifllevsellik ve

rasyonellikten kaçarak, mimarl›¤›n

bizzat co¤rafya ve meteoroloji

alanlar›na dönüflmesi zorunlulu¤una

inanan Rahm, s›cakl›k, nem ve ›fl›k

anlam›ndaki farkl›l›klar›n dikkate al›nd›¤›

bir çevre-olarak-kent’i ve atmosfer-

olarak-yap›y› yaratmak için mekan ile

beden aras›ndaki biyolojik, fizyolojik ve

ekolojik ba¤lar› birbirleriyle

iliflkilendirmemiz gereklili¤ini de

savunmakta. Küresel ›s›nma gerçe¤i

karfl›s›nda temel meselemiz olan bu

konuda günefl panelleri, ekili çat›lar,

izolasyonlu giydirmeler gibi k›s›tl› ve

fikir yoksunu yaklafl›mlar yerine

önceden belirlenmifl bir form ve iflleve

sahip olmayan, ama mevsimsel veya

hatta gün içindeki hava koflullar›na

sürekli olarak uyum sa¤layacak kadar

esnek bir mimarl›¤› savunan Rahm,

mimaride çeflitli girdilerle (beton, çelik)

yarat›lan de¤iflime benzer bir de¤iflimin

günümüzde de yaflanabilece¤ine

inanmaktad›r.

Rahm söyleflisinde s›cakl›¤›n, hava

ak›m›n›n, göreli (ba¤›l) nemin tasar›m›n

ana girdilerini oluflturdu¤u ve

görünmez bir peyzaj elde edildi¤i

çeflitli projelerini de izleyenlerle

paylaflt›. Bu projelerden göl üzerinde

yer alan ve göreli (ba¤›l) nemin en

önemli tasar›m verisi olarak mekanlar›n

biçimlendirilmesine yans›d›¤› Mollier

Evleri projesi, Rahm’›n mimarl›¤a

bak›fl›n› daha iyi aktarmakta yard›mc›

olacakt›r.

fi

ÜSTTE Mollier Evleri Projesi göreli (ba¤›l)

nem da¤›l›m›

ALTTA Mollier Evleri Projesi
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Mollier Evleri*
Konut tasar›m› olarak iklim

Philippe Rahm Mimarl›k

Tatil Konutlar›, Vassivière, Limousin,
Fransa, 2005
Müflteri: SYMIVA (Syndicat mixte
interdépartemental et régional de
Vassivière)
Mimar: Philippe Rahm Mimarl›k,
(Mimarlar: Philippe Rahm, Jérôme
Jacqmin, Proje Ortaklar›: Cyrille Berger,
Alexandra Cammas, Irene D'Agostino)

Mollier projesi, sürdürülebilir

geliflmeye uyumlu yaflam için klimatik

mekanlar yaratmak amac›yla boflluk ile

mimari biçimlendirme aras›ndaki süreci

ters yüz etmektedir.

Ana kurgu mekan›n görünmeyen

parametreleri üzerinedir.

- Mollier Konutlar›: Göreli (ba¤›l) nem

Afla¤›da aktar›lan parametre konutun

özgün biçimini oluflturmaktad›r:

- Nem düzeyinin kurudan nemliye

do¤ru derecelendirilmesi Mollier

konutlar›n›n plan flemas›n›n

oluflturulmas›n› sa¤lamaktad›r.

Bu projede, görünmeyen

parametrelerin kullan›m› bir mekansal

kurgu olarak konut tipolojisini hiç

beklenmeyen bir biçimde yeniler. Bu

strateji konutun (özel / kamusal ya da

gündüz / gece gibi) ola¤an koflullara

ba¤l› ya da fonksiyonel tipolojisini

de¤ifltirir. ‹klim de¤ifliklikleri nemli

iklimden kuru iklime do¤ru giden bir

skalada yeni tipolojiler yarat›rken,

kullan›c› da göçebe nitelik kazanarak

konutunun nem ya da s›cakl›k düzeyi ile

iliflkili duyarl›l›¤› paralelinde hareket

eder. 

‹çerisinde yaflan›las› iklimler.

Limousin bölgesinde yer alan

Vassiviére’deki tatil konutlar› projemiz,

kullan›m ile formun ters yüz edildi¤i bir

sürecin ürünüdür. Bu projenin ç›k›fl

noktas›n› sürdürülebilir geliflme ile

ba¤lant›l› olarak gündeme gelen yap›m

tekni¤i sorunlar› oluflturmaktad›r.

Burada, bir sembolizme ya da kullan›m

biçimine göre bu tekniklerin önceden

belirlenmifl bir mimari projeye adapte

edilmesi de¤il, tam tersine kendilerinin

mimari bir form yaratmas› söz konusu

edilmektedir. Havadaki nem derecesi,

konut içerisindeki nem ayarlamalar› ve

s›cakl›k yo¤unlu¤una ba¤l› olarak

havan›n mekansal da¤›l›m› gibi

sorunlar, fiziksel ve duyusal nitelikleri

gere¤i, yap›n›n plan ve kesit

anlam›ndaki düzeninin nas›l olaca¤›n›

belirlemektedir. Yaflama alanlar›na ait

yeni tipolojilerin, hiç beklenmeyecek

flekilde,  gece ve gündüz, mahrem ve

kamusal gibi bölünmeleri de

bünyesinde bar›nd›ran modern konut

planlamas›na temellenmedi¤i, buna

karfl›l›k yap›m tekniklerinin duyusal ve

fizyolojik sonuçlar›ndan kaynak ald›¤›

ortadad›r. ‹çerisinde yaflan›las› iklimler

böylelikle yarat›l›r.

Mollier konutlar› projesi

görünmeyen, ancak iç mekan ile nem

durumu aras›nda yaflamsal zorunluluk

içeren bir ba¤lant›y› ortaya ç›karmakta

ve onu nitelendirmektedir. Yap› fizi¤ini

mimari bir soruya dönüfltürmeyi ve bu

soruyu yap›n›n nihai formunu oluflturan

neden haline getirmeyi

amaçlamaktad›r. Yap›da yaflayanlar ile

mekan aras›ndaki yeni duyusal ve

fizyolojik iliflkiler, do¤rudan yap›n›n

teknik donan›m anlam›ndaki

s›n›rlay›c›lar› olarak kurgulan›r.

‹çerisinde bulundu¤u konumun

maddesel niteli¤i ve nem koflullar›

kaynakl› olarak Limousin’deki

Vassiviére’de göl peyzaj› ile yap›

aras›nda çok daha s›k› ba¤lar

kurulmaktad›r. ‹ç mekanda bulunan bir

kifli su buhar› üretmekte, bu üretim

düzensiz olmas›na karfl›n her odaya

tahsis edilen temel kullan›m biçimi

buna göre flekillenmektedir. Havada su

buhar›n›n bulunmas› esas itibariyle

do¤al olarak solunum ve s›cak su

kullan›m› kaynakl› olup, bu¤ulaflma

riskine yol açmakta, bu ise yap›ya zarar

vermektedir. Bugün, iç mekanda

bulunan su buhar› fazlas›na yönelik tek

çözüm yayg›n olarak teknik

havaland›rma sistemlerinin kullan›lmas›

ise de, bu projede önerilen, mekan›n su

buhar› ile iliflkilendirilerek

biçimlendirilmesi ve böylelikle o

mekanda yaflayanlar, yani kiflilerin

bedensel varl›klar› ile mekan aras›nda

fiziksel ve kimyasal özelliklere göre

derin ve karmafl›k bir iliflki

oluflturulmas›d›r. Sonuç olarak,

mimarimiz göreli (ba¤›l) nem

durumundaki varyasyonlara göre, bir

baflka deyiflle, en kurudan en nemli

düzeye, %20’den %100’lük düzeydeki

göreli (ba¤›l) nem durumuna göre

tasarlanm›fl, yaflama alanlar› yine ayn›

ilkeye göre biçimlendirilmifltir. Su

buhar› arac›l›¤›yla mimari de mekan›n

nemli ve de¤iflken atmosferi

içerisindeki kullan›c› bedenleri üzerinde

gerçek anlamda fiziksel bir immersiyon

(dald›rma) özelli¤i kazanarak biçim al›r.

Projemiz mekan içerisindeki nemlilik

düzeylerini katmanlara ay›rmaktad›r. Bir

kifli (yatak odas›nda) uyudu¤u s›rada

saatte 40 gram su buhar› olufltururken,

uyan›k ve aktif oldu¤unda (salonda) bu

de¤er saatte 150 gram’a ç›kar. Banyo

kullan›m› 20 dakikada 800 gram’a

kadar su buhar› üretebilir; mutfakta ise

bu de¤er saatte 1500 gram’a ç›kar.

T›pk› Ruslar›n birbirlerinin içine geçen

Matruflka bebekleri gibi, yaflama

alanlar› da konut içerisindeki havan›n

tazelenme yönüne göre en kurudan en

nemli mekana, en tazelik hissi

vereninden en bozuk olana göre yatak

odas›ndan banyoya do¤ru s›ralanarak

tasarlanm›flt›r. Ancak projemiz mekan›n

belirli aktivitelerle fonksiyonel olarak

programlanmas›na karfl› durmaktad›r.

Bunun yerine projede az ya da çok

kuru alanlar veya az ya da çok nemli

mekanlar yarat›larak, o mekanlar›n

içlerinin serbestçe doldurulmas›na ve

hava koflullar›na ve mevsimlere uyumlu

hale getirilmesine olanak tan›nm›fl olur. 

Konut plan›,  bir mekan›n ayr›lm›fl

oldu¤u varsay›lan bir dizi fonksiyon

alabildi¤i ve içerisinde bu

fonksiyonlar›n programlanm›fl yeni

karfl›l›klar›n›n yarat›ld›¤› Mollier

diyagram›n›n mekansal bir temsilidir.

Göreli (ba¤›l) nem düzeyi olarak %0 ile

%30 RH (Relative Humidity)

seviyesinde bulunan en kuru havaya

sahip mekan bir kurutma odas› ya da

sauna olabilir. Sonraki mekan, %30 ila

%60 RH nem seviyesine sahip bir yatak

odas›, çal›flma odas› ya da salon olabilir.

Üçüncü mekan, %60 ila %90 RH

seviyesinde biraz daha nemli havas›yla,

bir banyo, salon ya da mutfak olarak

kullan›labilir. Son mekan ise, %90 ila

%100 RH seviyeleri ile en nemli alan

olmas›yla bir salon ya da yüzme

havuzuna tahsis edilebilir. Ancak

burada, odalar›n hiçbiri spesifik olarak

tek bir fonksiyona ayr›lm›fl de¤ildir.

Arzu edilen nem düzeyine göre

serbestçe seçilecek kullan›ma uyumlu

hale getirilebileceklerdir. t
Tuba Çak›ro¤lu, Mimar

* www.philipperahm.com adresinden elde edilen proje

bilgileri Yrd. Doç. Dr. fiebnem Gökçen Dündar

taraf›ndan Türkçe’ye çevrilmifltir.


