
Efe Korkut Kurt: Sizin baz› mimari tasar›mlar›n›za bakt›-

¤›m zaman, basit ve sert geometrileriyle (geleneksel) mo-

dern tarz› ça¤r›flt›r›yorlar. Siz yap›lar›n cepheleriyle ilgileni-

yorsunuz ve ç›kma ve balkonlar› dinamik unsurlar olarak bu

geometrik düzeni k›ran elemanlar olarak kullan›yorsunuz.

Karfl›laflt›rmal› bir flekilde bakarsan›z; mimarlar ve kentsel

tasar›mc›lar olarak, kentsel düzen hakk›nda ne düflünüyor-

sunuz? Ço¤u zaman dü-

zensiz bir flehir olarak ‹s-

tanbul’u düflündü¤ünüzde

‹stanbul’u nas›l ele al›rs›-

n›z?

Jacob van Rijs: Benim

geldi¤im ülkeye göre -ki

düz bir arazi ve yapay bir

geometrisi var- ‹stanbul

çok güçlü bir topografyaya

sahip; organik olarak çok

uzun bir sürede oluflmufl su

ve tepeler görüyorsunuz.

Bundan dolay› merkezde

zaten varolan niteli¤i gelifl-

tirmekle ilgili bir soru söz

konusu. Nas›l gelifltirebile-

ce¤imizi, baz› yerlerin ifllev

de¤ifliklikleri, liman aktivite-

leri gitmekte ve yerlerine

yeni aktiviteler getirilebilir.

‹stanbul’un farkl› yerleri

parçal› olarak dönüflmekte.

Zannedersem insanlar ve

benim bildi¤im ‹stanbul’un

imaj› bu. Ve kentin çok bü-

yük bir bölümü ölçek ola-

rak pek çekici de¤il ve da-

ha fazla problemleri var. Bu bölüm merkezden daha büyük

ölçekte ve gelecekte bu alanlar›n niteliklerinin artt›r›lmas› en

önemli meselelerden biri. Sadece merkezde de¤il, gezmeye

gelen herkes flehre do¤ru, sosyal yönüne, problemlerine

do¤ru daha genifl aç›lmak isteyecektir. Bence su ile iliflki

gelifltirilebilir çünkü birçok olas›l›klar ve elde edilebilecek

çok fley mevcut. Genel olarak ziyaret için gerçekten inan›l-

maz ve gizemli bir yer ve bu gurur duyabilece¤iniz bir fley.

E.K.K.: Peki modernite ba¤lam›nda ‹stanbul’u ele al›rsak…

J.V.R.: Sizin akl›n›zda modern olabilir veya tarihi bir yerde

modern bir kimli¤iniz olabilir fakat bu sadece stilde de¤il ifl-

levlerin tarz›nda bunu nas›l ele ald›¤›n›zla da ilgilidir. Hiper

modern olarak görünmeyebilir fakat hiper modern olarak çal›-

fl›yor olabilir ve bence bu kentin baz› bölümlerinde iflliyor. Ve

de¤iflmeyen süreçte gördü¤ümüz gibi insanlar di¤erlerinin

neler yapt›klar›n›n fark›ndalar ve hata yapmalar›na izin veri-

yorlar. Büyük kuleler, küresel komposizyonlar… Bence bu

Hollanda’daki tarihi kent mer-

kezlerinde de oluyor. Bunlar

bazen neredeyse tümüyle mü-

ze gibiler fakat birçok insan

taraf›ndan geziliyorlar ve farkl›

ifllevleri var. Yani kent merkezi

bir s›r… fiehir d›fl›ndan çok

say›da insan bunu gerçekten

çok yo¤un olarak kullanmakta.

Kent merkezindekinin yak›n›n-

daki dönüflüm alanlar› gerçek-

ten çok ilginç. 

E.K.K.: NYC 2012 gibi proje-

lerinizde, mimarinin kent için-

deki gösterge rolünün ele

al›nd›¤› söylenebilir. Mimari-

nin kamusal alandaki göster-

geler anlam›ndaki önemini

düflündü¤ümüz zaman, rolü

nedir? Liberal ekonomik sis-

tem içerisinde bir hizmetli

olarak mimar›n bu gösterge-

leri belirlemek veya olufltur-

mak anlam›nda bir rolü olabi-

lir mi?

J . V . R . : Bazen mimar›n rolü

çok önemlidir ve di¤er taraf-

tan bu sadece bilimsellik d›fl›

bir durumda ifller. fiehir fakl› bak›fllarla doludur ve farkl› ni-

yetlerin çat›flmas›ndan meydana gelir. Bence farkl›l›klar›n ol-

mas› önemli... Bazen bir yap› di¤er bir yap›dan farkl› göster-

geler anlam›nda daha önemlidir. Ve “Village”deki bu projede

Onbir Eylül olaylar›ndan sonra milyonlarca dolarl›k Newyork

tipolojisinde, çok yüksek olamayan ama çok özgül olan bir

kule. Bir süreç veya uzaktaki bir flehir. Bu sadece bir grup

kuleler a¤› ve bunlar tepeden birbirlerine ba¤l›lar. Bence

çok hofl fakat yak›n gelecekte asla olamayacaklar. 

fiehir planc›lar›, politikac›lar ve iflverenlerin oldu¤u bir sistem-
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de çal›flmak zorundas›n›z. Bu alan›n içinde çal›flmak zorunda-

s›n›z ve düflünceleriniz ile iletiflim kurabilmeniz gerekiyor.

Bundan dolay› bu k›s›m önemli. Size neden ve ne diye sordu-

ruyor… ‹nsanlar mant›¤›n› kavr›yorlar, anlamaya çal›fl›yorlar

ve daha ileri götürüyorlar… 

Günümüzün mimarlar›, flehir planc›lar, politikac›lar ve yerel

yöneticilerle bir arada onlarla baz› projeler üzerinde çal›flmak

durumunda kal›yorlar. Ve tabi ki bunu yaparken bir mimar›n

benim dedi¤im olacak, bu böyledir demesi tamamen art›k

gerçekli¤ini geçerli¤ini yitirmifl bir mimarl›k alg›lamas›d›r. Bu-

gün mimar iletiflim kuran bir uzmand›r, kendini anlatan ve

aç›klayan bir uzmand›r. Tabi bunlar› yapt›¤› zamanda kendini

tasar›mlar› ile anlatan ve aç›klayan bir uzmand›r. 

E.K.K.: Özgün ve yeni olan› aramak günümüz mimarisinin

en önemli motivasyonlar›ndan bir tanesi. Bu motivasyon

büyük ölçüde temelini küreselleflme ile kentlerin pazarlan-

mas› ve yar›fl› sürecinden almakta ve önemli finans kaynak-

lar› bulmaktad›r. Bu yar›fl›n sonuçlar› bana Adorno’nun

“Farkl›l›klar›n ayn›laflmas›” sözünü hat›rlat›yor. Bu süreçte

kendinizi ve Grubunuzu nereye koyuyorsunuz?

J.V.R.: Asl›nda bugünün kentlerinde bütün yap›lar adeta dik-

kat çekmeye çal›fl›yorlar. Ve baz› yerlerde hatta o kadar bü-

yük farkl›l›klar var ki binalar›n aras›nda bir farklar denizinde

bulabiliyorsunuz kendinizi. Mimarlar da buna farkl› biçimde

yaklafl›yorlar, bence bir mimar bazen alçak gönüllü mütevaz›

olmas›n› bilmeli, ama yeri geldi¤inde de daha çarp›c› daha

gösteriflli eserler yaratmas›n› da bilmeli. Bizim uygulad›¤›m›z

strateji asl›nda, çal›flt›¤›m›z yere ve buran›n yerel koflullar›na

göre de de¤iflmektedir. Tabii mimarlar her çal›flt›klar› kentte,

büyük ya da küçük bir hoflluk yaratmaya bir fark yaratmaya

çal›fl›rlar. Biz de yine kendi genel fikirlerimiz ilkelerimiz, gö-

rüfllerimizle çal›flt›¤›m›z yerin yerel koflullar›n› bir araya getir-

meye çal›fl›yoruz. Yani yerel olan ilke genel olan yani global

olan aras›nda bir birleflim oluflturmaya çal›fl›yoruz. 

E.K.K.: Dünyan›n farkl› yerlerinde projeler yap›yorsunuz.

Proje yapt›¤›n›z yerin de¤iflkenleri ve özellikleri sizin tarz›n›-

z› ve tasar›m›n›z› etkiliyor mu? Ya da modern mimarinin ev-

rensel dili yerel içinde yeterli mi? 

J.V.R.: Burada asl›nda bir ölçüde dedi¤iniz do¤ru, ama bu-

rada belli bir kamuflaj tekni¤i de yok uygulad›¤›m›z. Yabanc›

olarak bir kente gitti¤inizde burada yapt›¤›n›z projeleri kendi

yorumunuzla, kendi kültürünüzle yapars›n›z. Bu yüzden yapt›-

¤›n›z proje tabii ki yerel projelerden farkl› olacakt›r. Ama ayn›

zamanda yerele yönelik bir projedir, yereli konu alan bir pro-

jedir. Biz de bu tip bir birleflime gidiyoruz ofisimizin yapt›¤›-

m›z projelerde. Birazdan yapt›¤›m›z projelerden bahsedece-

¤im. Bu projeler hem yerel koflullar› gözeten hem de kendi

içinde ba¤lara sahip, benzerliklere sahip bir aile oluflturan

projeler. Yani, ortak bir fikir ortak bir tav›rdan söz etmek

mümkün ama bu yerel koflullara uyguland›¤› için de farkl› gö-

rülebiliyor projeler. Do¤rusu Türkiye’de nas›l bir proje yapar-

d›k ben de bilmek isterdim. 

Bir fley daha ekleyeyim, Japonya’da Tokyo’nun tam ortas›nda

bir proje yap›yoruz. Tokyo’da çal›flan yabanc› mimar çok var

gerçekten ama burada Japonya’n›n kendi koflullar› ile gözet-

mek gerekiyor ve burada Japon özelliklerini tafl›yan bir bina-

n›n yan›nda bizim projemiz oldu¤u için, kentteki konumu iti-

bari ile de çok önemli. Bulundu¤u yer bir al›flverifl bölgesi ,

metrekare bafl›na bina fiyatlar›n›n çok pahal› oldu¤u bir böl-

ge. Ve bu projenin sahibi bir yat›r›mc›, bütün yat›r›mc›lar gibi

hem iyi bir tasar›m yapmam›z› istiyor hem de bu projeden pa-

ra kazanmak istiyor. Bu binan›n konumu bizim için çok önem-

liydi, ama bunun yan› s›ra biz binay› hem etraf›ndaki binalarla

uyumlu, hem de kendi içinde göze çarpan görünür bir bina

haline getirmek istedik. Bunun yan› s›ra mali koflullar› gözet-

mek zorunda kald›k. Japonya diyince tabii ki deprem koflulla-

r›n› unutmamak laz›m, Hollanda’da mesela hiç deprem olmaz.

Koskocaman bir batakl›k gibidir Hollanda. Ama Mesela Türki-

ye’de bir proje yap›lacak olsak, deprem koflullar›n› unutma-

mak gerekiyor, ama Türkiye’de yapaca¤›m›z proje yine Ja-

ponya’dan farkl› olacakt›r. Kullan›lacak malzeme, koflullar vs. 

E . K . K . : Sosyal boyutu ve de¤iflkenleri ba¤lam›nda kent-

leflme üzerine çal›flmalar›n›z var. Birçok ülkenin ve ‹stan-

bul gibi birçok flehrin ciddi habitat problemlerinin oldu¤u

bir dönemde iyi niyetle yap›lm›fl soyut projelerin bir yarar›

olabilir mi? 
Belki bizim yapt›¤›m›z projeler do¤rudan bu konuda faydal›

olmayabilir, katk›da bulunmayabilir ama etraf›m›za bakt›¤›-

m›zda yapt›¤›m›z bizim konut projeleri çok farkl›. Ama bu bir

gerçek ki her ülkenin konut aç›s›ndan ihtiyaçlar› da farkl›.

Biz de konut, sosyal konut üzerinde duruyoruz, çünkü bu

konular özellikle Hollanda Konut Piyasas›nda önem tafl›yor.

Ve flu anda Hollanda’da da baz› iyi durumda olmayan kent-

lerde gelifltirme e¤ilimi var, iyilefltirme projeleri var. ‹stan-

bul’da da kötü yap›laflma oldu¤unu biliyorum, kente bir göç

hali oldu¤unu biliyorum, bu yüzden burada da konut aç›s›n-

dan farkl› ihtiyaçlar vard›r. Bu konu belki üniversitelerce

araflt›r›lmal› ama tart›flmaya da aç›lmal›. Burada gerek siya-

setçiler, planc›lar, yat›r›mc›lar ve mimarlar bir araya gelerek

bu konuyu ortak bir flekilde ele almal›lar. Çünkü mimarlar

tek bafllar›na bu soruna bir çözüm getiremezler. Belki kitap

yazabilirler veya örnek olabilecek yay›nlar ve konut projesi

yaparlar, bu da etraflar›ndaki uzmanlara fikir verebilir ama

gerçekten konut çok önemli bir olgu çünkü kentlerin yüzeyi-

nin büyük bir bölümünü kaplayan konut oluyor genellikle.

Bunun yan› s›ra tiyatrolar, istasyon binalar› vs. gibi farkl› tip-

te binalar da var ama yüzde olarak bakt›¤›n›zda konut daha

büyük bir alan› kaps›yor. Ve mimaride de bugüne kadar ol-

dukça göz ard› edilmifl projeler, konut projeleri. Bence iyi

bir kent oluflturabilmek için iyi bir plan ve bu plan›n yan› s›ra

oldukça yal›n basit diyebilece¤imiz konutlar yeterlidir. Ufak

tefek fleyler yaparak genel kaliteyi de yükseltebilirsiniz  ko-

nut projelerinde. 

E.K.K.: Teflekkür ederiz.
J.V.R.: Ben teflekkür ederim.
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