44
DOSYA

Ken Yeang ‹le Söyleﬂi
DÜﬁÜK ENERJ‹ KULLANICIYLA, ‹NSANLARLA BAﬁLAR. HAYAT
TARZINIZI VE ALIﬁKANLIKLARINIZI DE⁄‹ﬁT‹R‹RSEN‹Z, TALEB‹ VE HER
ﬁEY‹ DE⁄‹ﬁT‹REB‹L‹RS‹N‹Z. BUNLARIN HEPS‹ ‹NSANLARIN HAYAT
TARZI VE DAVRANIﬁLARI HAL‹NE GEL‹R
Düzenleme Komitesi Ad›na: ‹lker Kahraman, Mehmet Çipo¤lu, Sevinç Alkan, Eray Bozkurt, Nazl› Yata¤an

D

üzenleme KomitesiÖ¤rencilerin e¤itimleri s›ras›nda
ilhama ihtiyaçlar› oldu¤una
inan›yoruz. Bu etkinlik yard›m›yla,
onlara geleceklerini planlamada
yard›mc› oldunuz. E¤er uygunsa sizinle
bir röportaj yapmak isteriz, ‹zmir
hakk›ndaki görüﬂleriniz nelerdir?
K.YEANG: Kald›¤›m otelin çok güzel bir
k›y› manzaras› var.

ÜSTTE Ken Yeang (Kaynak: Yazar Arﬂivi)
SA⁄ ÜSTTE Düzenleme Komitesi Ken Yeang
ile birlikte (Kaynak: Yazar Arﬂivi)

D.K.- ‹stanbul’da Küçükçekmece
Kentsel Dönüﬂüm Projesi Yar›ﬂmas›’na
kat›ld›n›z, bu projede yar›ﬂma
ﬂartlar›ndan memnun kald›n›z m›,
yar›ﬂman›n ele al›n›ﬂ›nda problemler var
m›yd›?
K.YEANG- Yar›ﬂma çok zor de¤ildi.
ﬁunu söyleyebilirim ki jüri çok
tart›ﬂmal›yd›. Bir grup di¤er projeyi
be¤enmiﬂken bir gurup da benimkini
be¤endi. Sonuç olarak jüri benim
projemde karar k›ld› ve tasar›m iﬂini bize
verdiler, fakat uygulama aﬂamas›na
geçilemedi. Uygulama aﬂamas›na
geçilememesinin sebebi de projenin iki
seçim bölgesi aras›nda olmas›yd›, biri
‹stanbul di¤eri ise di¤er seçim bölgesi.
‹ki seçim bölgesindeki seçmenler de
anlad›¤›m kadar›yla anlaﬂamad›, bir
fikirde birleﬂemedi. Böylelikle proje
ilerleyemedi. ‹stanbul’a geldim ve
belediye baﬂkan› ile proje hakk›nda
konuﬂtum.
D.K.- Belediye baﬂkan›n›n kendisi de
mimar.
K.YEANG- Konuﬂtuktan sonra mimar
olmad›¤›n› düﬂündüm.
D.K.- Belediye ile mi belediye baﬂkan›
ile mi konuﬂtunuz?

EGE M‹MARLIK N‹SAN 2013

K.YEANG- Belediye ile konuﬂtum. Süha
Özkan’›n projeyi be¤endi¤ini
düﬂünüyorum belki de onaylad›.
Sürdürülebilir bir proje sunuldu.
D.K.- Sizi dünya, “Biyoiklimsel
gökdelenlerin babas›” olarak tan›yor.
Bu yorumu kabul ediyor musunuz?
K.YEANG- Biyoiklimsel tasar›m
1950’lerden itibaren geliﬂtirildi.
Biyoiklimsel tasar›m› ortaya sunan
kiﬂiler “iklimle tasar›m” üzerine çal›ﬂan
iki Macar kardeﬂtir. Olgyay kardeﬂler.
D.K.- Do¤a ile tasar›m sizin kitab›n›z›n
ismi de¤il mi?
K.YEANG- Do¤a ile tasar›m Mc Harg’›n
kitab›d›r. Benim kitab›m›n ismi “Do¤a
ile Tasarlamak”, yani di¤erinden farkl›.
Ayn› zamanda, ‹srail’de Baruch Givoni
isminde bir fikir babas› daha var. ‹srail
Teknoloji Enstitüsünde (Technion) ders
veriyor ve ayn› zamanda gerçek bir
uzman. Onun kitaplar›ndan çok ﬂey
ö¤rendim. Prensiplerini yüksek katl›
binalar›n tasar›m›nda uygulad›m.
D.K.- Bu sistemi e¤itime nas›l entegre
edebiliriz?
K.YEANG- Biyoiklimsel gökdelenler ile
ilgili bir kitap yazd›m. Biyoiklimsel
tasar›m›n baﬂlang›ç noktas› yeﬂil
tasar›m… bir birimin içinde yeﬂil
tasar›m. Yeﬂil tasar›m›n içeri¤ini
oluﬂturacak olursam biyoiklim ilk
önceliklidir. Di¤er hepsi (Biyoiklimsel
estetik dâhil) yeﬂil tasar›mdan türer.
Washington Üniversitesi’nde bir
profesör bana iklimsel Ken
Yeangscraper’›n babas› oldu¤umu
söyler.
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D.K.- Yeﬂil ve sürdürülebilir bir
gelecek için tasar›mc›lar›n rolü nedir?
K.YEANG- Yeﬂili tasarlamak sonradan
yapmak zorunda oldu¤umuz bir ﬂey.
Benim jenerasyonum yeﬂil tasar›m›
mimarl›k derslerini bitirdikten sonra
ö¤rendi. Bugünün ö¤rencilerinin ço¤u
yeﬂil tasar›m› okulda ö¤reniyor. Yani
belki 10 y›l sonra yeﬂil tasar›m geçmiﬂte
kalan bir düﬂünce olacak. Bunu
otomatik olarak tasar›m›n içinde
yapaca¤›z. Bence gelecekteki yeﬂil
tasar›m, tasar›m süreci modelinin bir
parças› haline gelecek.
D.K.- Müﬂterilerin e¤itimi de yeﬂil
tasar›m için önemli. Genelde yeﬂil
tasar›m›n avantajl› taraflar›n›n fark›nda
de¤iller. Sizin tasar›mlar›n›z›
anlamalar› için, estetik, tasar›m
felsefesi ve yeﬂil tasar›m gibi mimari
ifadelerle ilgili geri bildirimler almalar›
gerekti¤ini düﬂünüyor musunuz?
K.YEANG- Hay›r, müﬂteriler bunu
çoktan ö¤rendiler. Geçenlerde
Londra’da bir emlak acentesi ile
konuﬂuyordum. Bir konut projesi
planlad›klar›n› söylediler. Birisi neden
paralar›n› yeﬂil tasar›m yapmak için
harcad›klar›n› sordu. Emlak acentesi ise,
bugünkü sat›ﬂlar umut vaat ediyor
görülmeyebilir ama 3-4 sene içinde
tamamlan›nca, yeﬂil tasar›m olmalar›
beklenecek, müﬂteriler do¤al olarak
ilgilenecek diye fikrini aktard›. Toplum
bütün olarak: yeﬂil tasarlamak veya
yeﬂil sürdürülebilir ekonomiye ya da
hayat tarz›na sahip olmak fikrini
benimsedi. Bu benimseme insanl›¤›n
gelece¤i için çok önemli. ‹nsanlar›
e¤itmek için çok fazla endiﬂelenmemize
gerek yok. Onlar kendilerini otomatik
olarak adapte edecekler.
D.K.- Yeﬂil tasar›m› yerleﬂik k›lmak için
daha çok talep olmal›. E¤er talep
artarsa, bu durumla baﬂa ç›kabilecek
yeterli say›da uzman oldu¤unu
düﬂünüyor musunuz?
K.YEANG- E¤er Amerika ya da
‹ngiltere’de herhangi bir mimarl›k
bürosuna soracak olursan›z, zaten yeﬂil
tasar›m yapmakta olduklar›n›
söyleyeceklerdir. Herkes yapt›¤›n›
söylüyor.
D.K.- Planlar›na yeﬂil tasar›m›n baz›
özelliklerinden koyup projelerinin yeﬂil
oldu¤unu söylüyorlar. Bu tamam

çünkü bu iﬂin içindeler aksi takdirde
karﬂ›s›nda olurlar. Siz insanl›¤›n
inorganik dünyas› ile do¤al yaﬂam›
hangi yolla entegre ediyorsunuz? Nas›l
baﬂl›yorsunuz, bir kontrol listeniz var
m›?
K.YEANG- Habitata bak›yoruz. Habitat
türlerin yaﬂad›¤› yerdir ve bu habitatlar
yeﬂil çat›l›, yeﬂil duvarl› olsa da inﬂa
edilmiﬂ sulak arazi olarak kullan›labilir,
hepsi vahﬂi yaﬂam için potansiyel
yerleﬂme alanlar›d›r. Yerli türleri geri
getirir, bitki örtüsünü ve habitat›n›
seçer.
Biz flora ve faunay› eﬂleﬂtiriyoruz.
Böylelikle tüm aﬂamalar bir sisteme
dönüﬂüyor. Yani orada hangi yaﬂam
alanlar›n›n oldu¤unu belirleyerek iﬂe
baﬂl›yoruz. Sonras›nda di¤er habitatlara
bakmak için bir çevre bilimci ile
çal›ﬂ›yoruz. Türler hakk›nda araﬂt›rma
yap›yoruz. ﬁöyle ki mesela; ‹srail’de bir
proje yapmaktayd›k. Yerellik k›sm›yla
ilgili olarak avc› kuﬂlara habitat
sa¤lamam›z› söylediler. Avc› kuﬂlara
orada kalacak yer bulma, beslenecek
yerler sa¤lama, onlara üreyecek bir
çevre sa¤lama, onlara bar›nacak yer
sa¤lama gibi flora ve fauna için çok
say›da düﬂünce görev edindik.
Hedeflenen o alan›n ekolojisiyle
baﬂlamak. Bizim mimarl›¤›m›z oradan
evriliyor. Yani bu bizim ﬂimdiki
yaklaﬂ›m›m›z.
D.K.- Tüm dünyada ofislerinizin
oldu¤unu biliyoruz…
K.YEANG- Sidney’deki gibi sosyal
ofislerimiz var. Gerçek ofislerimiz
Londra, Malezya ve Çin’de.
Duydu¤unuz di¤er tüm ofisler sosyal
ofis.
D.K.- De¤iﬂik bölgelerdeki bu
ortakl›klar ya da ofisler yeni f›rsatlar
yarat›yor mu?
K.YEANG- Onlara de¤er
ekleyebilece¤im, katk›da
bulunabilece¤im projeler buluyoruz.
D.K.- Binalar›n›z sayesinde yeﬂil bir
imzan›z var. Bu binalarda düﬂük
enerjiye ulaﬂmak için ana yap›lanma
nedir?
K.YEANG- Düﬂük enerji kullan›c›yla,
insanlarla baﬂlar.

K.YEANG- E¤er talep az enerji ise az
enerji kullan›yorsunuz. Az enerji talebi
yarat›lmal›. Birleﬂmiﬂ Milletler’de
arabalar›n en yüksek enerji müﬂterisi
oldu¤u söylendi ve düﬂük enerjili araba
tasar›mlar›na baﬂland›. Ama asl›nda
yap›lmas› gereken insanlara k›sa
mesafeler için araba kullanmamalar›n›
söylemektir. Toplu ulaﬂ›m kullan›lmal›.
Yani bu insanlarla baﬂl›yor, sistemden
de¤il.
D.K.- Konferans›m›za kat›lan IISBE
yöneticisi Nils Larsson, talebi
azaltmak için, enerji fiyatlar›n›n
azalt›lmas›n› tavsiye etti.
K.YEANG- Ben buna kat›lm›yorum.
Düﬂük enerji talebi insanlarla baﬂlar.
Örne¤in havaland›rma, 40 derece
enerji talebi varsa fiyatlar yükselir, 21
derece olunca ise azal›r. ‹nce giysiler
giymek yerine kal›n giysiler giymek de
öyle. Hayat tarz›n›z› ve al›ﬂkanl›klar›n›z›
de¤iﬂtirirseniz, talebi ve her ﬂeyi
de¤iﬂtirebilirsiniz. Bunlar›n hepsi
insanlar›n hayat tarz› ve davran›ﬂlar›
haline gelir. Tüm gerekli tedbirler yeﬂil
mimarl›k için çevre haz›rlayacak. Bir
beslenme biçimi gibi. Et yiyorsan›z,
büyük baﬂ hayvana ihtiyac›n›z var.
Hayvan yetiﬂtirmek için bir alan
belirlemeniz gerekir. Hayvanlar›
kesti¤iniz zaman bu çevreyi etkiler. Et
d›ﬂ›nda bal›k yemek daha çok
sürdürülebilir bir hayat tarz› çünkü
çevreye daha az etkisi var. Hayat
tarz›m›z› de¤iﬂtirmemiz gerekir.
Beslenme biçimimiz de de¤iﬂecektir.
D.K.: Bu röportaja zaman ay›rd›¤›n›z
için teﬂekkürler. Burada olman›zdan
çok memnun olduk. t
‹lker Kahraman, Mehmet Çipo¤lu, Sevinç Alkan, Eray
Bozkurt, Nazl› Yata¤an

D.K.- ‹nsanlar mevcut hayat tarzlar›n›
de¤iﬂtirmeli mi?
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