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KmğBWmHffiff
Ç*E,§ğçğ

:,,fJ§l§i;J;lt:i,1l;ij§il?fflffiiİıT:_

-glly:,l?,l:,
lenmlİ ve gerçekte inanılma;,an

:,,

değiE, yöıneüm*fli,'

1g11frlşffiii1trlşj,llffi
oruYa

11,!erin orta]anndaRçnzo Piano'yJa birliktegerÇek}eŞtiıuliğİ
Ri*charct
rioliii yğul,rdaisa onu
Ponpİdau ı<aım, uirıroiiıe adını duvurmuşt ],

Ğ"

koYdu,

son dörecoioşnutolduklarını

Bina,,sonuÇta zitlıklarıyla t,anımlanmaktadır'

yenidenyoğunoıarakgündemeqgtıynyw;i;;;;Bi1;;yagİ1,{fu§i;, *iili,lXti3iiiiffi:X,L?,X1'#JillilŞ.İ;fft;
KOgeTs 0ü mühendısıık zaferi, hem de bir kentsel heYkei,
iiiw i,i*ui,ğında oİağan ır ail o]arak kutlanmay benimsgYen
tutumı]vamodernmimariıkaiawşJylaprensCharleşiıeı çok7aaşağıİngilir
nınarıarından. üç büy,ükıer arasında ;;-;;;';r çaedaşıanğiirıi*F:
F;Ş;rrd- içıerindeİngiıtere'deen.çokyroİeqerçekİgırlnelaYlY1_]YıŞ
olanRichard nogers ıae"rena dergisinıı }cak/Şubat'BqlavıyldayqYfi'ja,
veHadiye
ıaıı Steve Beard veJim McC]ellan iı yap İa İ,İİİİT ıCem Çglin

hemişdünyasınınsimgesi,hemdet,ı]ri§tikbir

g,tik

t*Şf|fl,!,li}i*İ:*t,ekn,l,iiürünü
R;g;İ;i"r*Iİrhergünnınaşgezmck
ıçÜ, dışarıda kuwık oluyorlar,' diyor
!evİ19,.-İ,"**T

gıbt d€ğtı

Biiyıesinı bck-

;,;l*ltffiPrffiŞffi Ş,ŞffiŞ

ö--e"diç-,,,;ivınsiyıe,*:o!o:y:,.İ;;-;;,;#;fu

RichardRogersiçin,[ipik§günüoıicülişey,;..]İİı}§iiii;,İil,,ş*l.ıi.i'"r,lıakmaktçtn
iox,Örneğiiuuişiinti,uırsaaı,kadargeÇ!aş-..,.{lİfiil;i;;dıirııııruyorıar',

iıyoıRoeğrşnisiı<.ı-eıininıızeriıd;İİ,üilş,H:,i[ffiffi}Tj[fgşl*':,y**tffffi;.;
Birkaç dakikı
LlJIUi.plüıoVuONtNuıVıüıvwlyvllvv_,.,
ijeyj rı.iyor.
kata
KilLcşAYll

Jan \,e kaSkından kurtulup genı beliriycr,

:

İİgya diğeı adıyla Beauoou|g. zalen kiıleleri
ıkmek Uzere tasariannış[ı. 0 zamanki orıağı

.ü.

aıayıp,,,?tr,iJ,il}ji#

;şi,ct,t,iioınaşlayalım."Hemenardından.ı.!fjiffiilü;;;ü;l,,;iiü,iilpLisıize,inoeç,,

se, ıaşta-lıonuyi
mıyla o sabahki'lokyo uçuşu1
n,ıaya dalıyor. Ekibin konuşrnı

.*lilt*t,i*}:şffi.,i,ii t}5ilt,H
ialimaur:ırrryal,illi
;;;;;üy;r;;Kuşura
bizedÖnüyoı''"Kuşura,"Ttİ#İhil?1{i,ı,t+İ*:şy;yj:,Jlİ'i:iffi*ilİ;,İ#ff5i,3Hl
illŞl,lİ
gitItp tılr kahvc lçellm.'B
gİdİphırKanYcrçcıım,-,İ,il:}Tilil:i-.ffi..u}lşr,i,*[Y:i.il*i*fiffitrLşHntilnil:
mize gejiyoı:. Böylece onıı kıs

lıuzııııızıçalüş{ırinaya
]iba onun da

I-ıaşlaya biteceğiz. Bu

isinegeiiyoı. Su narknı;

ga-

t ,.]'ffi

,,- ve eiitist kü][ür aniayışinı, la$aıümıyla açmaya

}ül.İllİ'I

basın"zi- İi

,,1ffiffii,**i*ffift,ffi**b

fifnt'*ş,ffiış};,ffi..
filfffi ııı-,,J,;#,*lf

lş:rİ:;,xX,,;HliAssooalon,daffiı,$jr*Y,$

,:tr*ffi i,:ii."

ulij,oğrenciyıçen,ijkba.şanslzsın,,l9li.,l!j]l,İiİjğ,&i*;;;i,ji;ii.'...ı'*t,:*e$.$,,ffi.;,'..şiiıı.ro^-mq1cvge§}!y*:1.!:l1:İ,
saygsjndedÜzetiebildiği dvayeıedilir.Başarllı
biİ konuş*ıcı olcluğu kesin, Belki de bu

onün

naya borçiuclur: Paris'ieki.Beauboıirg komp- }aratrnakda öncmlldlı.Anahtartcrim,
pleksive Londra'dakiL}oyds Bİnası, Lioyds'un ;hatıun mck6nlan,dır.,

İ*ropoıitgeçmişi-ileiigili.Floransa'dadoğ- İaıeninelillıirmjnariiarzındanÇok.siıiırilalan Biıkenisahnısıve5u]uşmayeiıh:linegeien
nuşoianRogers'ınailesiİıalyan-lngilizkarıŞı- şOrununa miııari bir çöZüm geiirlimeS]Y(iı. geıişbiravlıiiieçelikiskeieıinbiıleşimi,i:eiiı

,xonuşmayı, görüş alış verlŞlnl Lloyds'un teme}de bir iicaret merkeziolduğu
ğinıÖkno]ojiveM'erkez'jnaçiltpiOnıile,oJağandoğru" Yaşam, yalnızca masa düşünülürse, bunu aıılaniak güç değii
[sm başarılıydı sonuç. Bir diğer çelişkili Lıina"oooiğı.ça!ışmakıan lbaret olmamalı." Rogeıs iıu isçeğe kaışıhkO]arak on iki kaı]ı, cam dir bu da; avangarı çoğu]u bir za feıdiı. Rogers.
başın-tla
nş,dı,

Rogers,

in sa nJa rı

kendi görüş açısından ba

nakla başariiıdır. Bu, ne bilinçli bir

kiır-

miidahale

kernerli bir atriu ın tasar]a dı. Cadde hizas]nda,ü(i dönemin ru hunu yansı[üığını riüşü nüyor Po n'ıpidbri Merkezi'nin.'Ai[nıışların,'6B öğrcnana licaıel kaii esnek [utulmuş, taşmaian

ab-

yü kstlen
cl iıaroıtoı,lorınln çok açılı lılr Itatleşlı|lı,.
çaiıaşı giiıi ne de zor]aınaşız bir karizma etkişi şorbç edçbilççdi şekijdç}ııkarı dOğru
3iı,; goİtlnmcl<tedir, Kuşkusuz sınırları da vac- çevre ga)er!leriy]e desteklenmiŞ[l, Kullanım Evet, bina }etmtşlerde yapıIdı ama, taa]anını oIabiI.Jiğince arhrabilmek iÇin merdi- mamlamak da zamaıı alıyor.''
dır. İa|.;ıniarda l"de Rlcharıl Rogers MoıttrnistVitıv(RichaıdRogers*Modernisi venler, havalandırma kanaliarı ve asansörler Beaubourg ije LloYıis a|aslnda baıiz [arklar
birBakış)pıogramınısunarken,rahaf,§üz,ıedir- gibi[ümmekanikunsurlar,bina.,;;;;;;;;;: vardır, Beaubouıg kururnlaşma},a kaişıykcn,
gin ve nıedya tarafından sınırlanmış görünii_ şinindişındakialıçelikuyctuku}ey;İ;;:,'":;;_

A

foıdu

tıi, au,

,nJ5:ffi,ir:;,tiliiİiiiiiiı?Jİİİi,,';T,]:
iaşHğı sezi}iyor. Onun doğal or[amı, ofisiek]

iıin

ne-

üani; çaiışmaıarını*g9.;,ı,j.rj(y-

layIaştıran bir iŞievse] aÇık uÇlujuk

Sağlamak-

orta

Rogers ayrıca binanın, çevresindeki kent

kifli?riffilİi:"?[İHl§i*İİ;JİfJİ:
ii,'*Jil ,,..iriı,* ,*
o,P?k

9?T],T

özeı kabarcık dokulu
aimıŞıır, LioYds, zengiı bir müŞ[e-

[ır[ınasıoiuıumıaııveyay*r*ı.ion,ir,e, mıılıağu;.;rriikbiıiıi;kikurmrİls}sjlİl_ 1,İ"l,x,,,J,ı;lTJş;ıhHtJ-[*xİ: !İ0;rTi:
"'' ""'"""
yaçalışıı.Cüıetkarbircepheninge|ireceQisOl-

,tzeİiıtıerısıbi,onermevekriamlarınıağırağır

gelişiiıebilece{i her ıürlü yeıciiı. Tüm üunliı,
Richard Rogeıs,ı ustalik iS[eyen birsöyieŞi
nusi; hıiine geıiriy'rduJçünkü sorrıları savuşiuraıak uzun ve kaçamak)ıanıtlara sapmakgi_

taçınıüarai<, ç*r"n.i*,l*i'İroi*ıçoziır,ıin
'Öırşiuıoi'er-iunirÖnıı.roiÖ"ru*,**ı*

tiuygusununiçinedüşürüpgerçekiensorunuzu

tehlikesj
giderek ıuıaİsızıığa dönüşme
"bakaılar

cevaplaıiığına da
Son yirmi yıldir Rogers otjslör, özel kon u
fai;rlkalaı,ı,ealışverişmerkezleri ksarlanıışı,e

çikmaktadır,

ko-

iii bir huyu oiduğu gibi, ulrİ 1lrlrn., nii'

ct]r-.n

inandııalıiliyordu.

[laı,

c.ı*rin

ü,aklaşırken binanın parça

ji

Anprrçr'."İ.,,,",}ru, kinliğİnt kıYbetmektcn ltorku}or,
de lılr Yandan gcliŞlzcvld
İ;,l;;Öİ

Ğiiç.tt*.' d*, drr,
görsel
bilgi
sağİamaktadır ki, bu
çok

oiı<naie' aiın

rı,ı,
minaıj,,',ıı;;;;';;;.;;;;;r*r
djiinde bir yumuŞama oJduğunu
beiirım]Şüerdir, "İnsan yaŞlandıkÇa kesÖzgü

belirgınlik

taşı-

yanıl-

İI;du*u«

l:*
Bitaz',edll€iirgÖıiinüYcr,Politikası
,,

öı,edenbeıi

a)[mışla rin kurumiaşmaya karşı üiopizmi ıaıaiçin
makta ve, },er seviy?sinden
fından Şiddetie biÇimiend irilen biri olara k, Rcırleneyİııı
orıaya
tıçı ve biraz da sinir bozucu bir
cers sekşenli yıj]arin muht,emel biı: ihaneıjni

gıll1ı]aıa lıilkİii n m ü ş kı ık ka a r m im ı ıı cieiıclliyo ri a ı. ürta
ı lıı
ı,üCi
ışlnı
tlü
J
l
ki
ıtliiu
bü
i.l
sl,
|(l:)]üi
l,gın
!
i,ı.
kl a rı n ü crı-:tl e ıi u
ıJ
ı
;iİ p ı ii ı ı ı,ı i ın a s ı. Yı şl tı ı,1,a
yasayla l;eli ıieııi ıkcıı, ış kapasi Lesı büyüdükçe
ilkcleriııin koruıimuş olması da sağla-

ğııl dalıa dO$Lcğiyltj

l 0na (jZcl liklO L()nılı,a'nın gü lıey
rl jzeıilcinc iJrOiOS, 5;kı::.. ın ı ı ıd,_,k1 L0, n SLrt,cl
ııısındu 0luşııı,i v0 l]cş yı1 l;ütcıı taı,LışııaiıiCir
l

J lr j,ü

l Sa]d

l.ü

la

ı

u konuı

t,opl

ycııl

1'-t:'r, rnimar!ık araştıimaiarına vğ öze]
oiara k kurulmuş cöııe ıı kı"ed i fonlarıııa aktarılıyor. Rogt+ıs'Can edindiğimiz iz)enim, l-ıizl; l,clıkİ geiişıiıebilrn, püıüzsüz çaiışan, ekoltılik, aiı,
,-,ı;,31,

isıeğiyle kampanya

i,opluluklar bulıliı. Karşı göıüş Rogçrs',n, iluh, önco bölgeyi r;evre|emiş olan d]ycni ve ı,isk)i bir ış
ğer otls binalarının benzeı,j
öne sürüyordup0lülOledİğini
pl0jeijiıli
ierıli
Iiogeıs"ıi,ı sunuiuşunda mı ha|'a vaıdı? "Canıma okutİutar r-loğrusu. Ançak, onİarırr
l,arafııııla olsanı hclki bcn dc aynı şclıil-

Rcgcrs, l984'ie uluı-] şüren kamuoyu yoklamalaııniıı ardınılan kazaııaı |araI olarak orayı

(Coin
çıkaıı ıakil^ıi Cı-ıııı S|ree[ Çalışma Griıbu
ekcoldu.
Crubun
p)
ile
dosı
Gıcıı
,\ctiııi
S[,,,ce[

Loplu kı;-ıu[iarı şu anıia inşa haiinıie, Rotagçr_§ in ı,uiıı bu o]up L,ıiienlerekaış]
StrccİlC
1;iııi: l,..ına|, "Şu anda Coln"nkündığı

iioııık

İir ise

tarıı lılr kargaşa lıüküm sürüyor, Anıa
liıı nc o!arııı nc dc lıiziın iıatamız, Orlalığı lılrlıiriut kal-rıır, lıüküıncü," Duı,ıımıın
İarııaşıkiiğııılan kaçınııak gibi geliyoı bizı
püŞkü ren, ka ışl gÖi_,l l. iicı iilişi üe ku lU ına a t,0ş

iuşe salıi]] iki küçi)k adaııın gölünıüsulıü
i.,iı.ırkııııyııruz [a[a]arıırıızda, BelJi ki, Rogeıs
kendi tıaşarısının getireoeği çelişkiii sonuçiarı
giiğüs]cnıçıı işıeııiyor, Çiinkü, heı ne kadaı aiLı,ışliyılla rıgiiigcleye n Kodaman}a ıgru bu nCa n
clıİıaciığı ıe sınşe r]e"late Gallery N4 ü ıevel)i HeLam

a|ııa5ı1 da kabui etmişt,ir, 0[0 yın"vıti'nd0 ;yıı
çla rı:ıidslmüş|iı. Neie[ 0]ukılııı.liuııu
RiBa
İia,

'Caıııın, l)unlar sadecc etikct,

i;.yı{)

tIcğll ııri?" giiiü msuycı,, bıraz rahatsız,
yüRoğers'in oruklarındaıı lı,like Davis, sakaiii
yaluş ı,ırı
;ıiyl e gü l iinıseycı,sk, "Rlchaıd'a

laİıilcİelı gn soIı sıtaI kodaınanlık[ır,"

iliyıı scsie niyııı,ca nı lıölmesinoeıı, Rogeıs gülü-

Açık 1,ıl0 ııl ı ıı|ıs]ııi,ı ıı sıııı:niı diı lıu,giıJiIik kainıyor.

;ııİı,. :iai.ıisııı ı

kı.ı ı,La

rtlı,

cam
Şlnıdi tic I'iogeıs'in o[isinin üş[ kalına, bjı
ruLuı,,n ıçine geçıniş bulunuyoı,uz. Buı,ası ke-

;ıiı]iklc ıçik iıllin

r]e§j].

Binanın

e,n Lep€sjnde

,:iiaklaı,a heı ne kadar
ı, :,.. [,r t,,,cli] rnenişSe ile, ana o[İsi,sn cıim dir-

keı-iıii!erine ait,

ça;;şaı-ı

,,,aı,ıai;a

ayrilııiş duri.ıııılalar, Ayıicalıkiı bir

bir dü}aşafil a]aıl{ilİ bet}i eı]eı, Lunal, slklşık

İcııl,;ıTiı,; Lııı. P.tıgeı,s'in kişisel kut'usunda ı|uıu ıken kınıi i ıı i çı p l a ( ıle teild iı a l ıı nd a h i ssed i-

P\08ors vc 0ıtak}arı, $ırt,]a ıını d iğer çalıl,uyorl e t. Zor kara ıla ı, veşa nl a i,o ılÖıtı,,-;k 0[u

yt;ı,ıııı

ı,ilnıesl giııelııiğiııcle buıası uygun değil diye

ri

iışiı

iı

ııcılt;n

ıııi omiyoıu m, l}u

rasi

[azl a

ayak-

n l t,ü,

yesil ı,cnkIerie dekore ediinılş
olaı Ciğıi: böiüiı]ü, yelişkinIer için }ıazırlanmış
j
ra da, sekSs[b ıı, ıyi, İı i,üii,,,].izt n u a n rj ı iiyoı,. B u
-kapali
ieı,i ıı gcioı:ıkşel çalışııa mcka niaıında
i],üi(-r|ıui], şaı,] ve

uoalaı. güç tJ,ui,gusu ı,eıecek düzen]emeier,
i,;ppie'lerin insan doğasına ayklıı çaiüşma

cı-

ı eİ ü]ri n
eg
İ..,,,l ı ı
yöneticiiii:i aııı-,diıııız- Rogeıs beili ki Lloyds'un
leıii-ıı st,k jlsıııc.k içııı YSL maıkasln] inşıJ*an i]iI
|.ıiilıl ellıisi: gil;iılişLı. Aıııık gene,lde lıo kentiisi
'ıııı i]g uıHk]aıi klasiklen -ıstcdiğinız aıı)aına
pa ıla R ıenk)i çiz_
çcl.eLi liisiniz- hoşia n m ı:,/oı,
_ d

j

l, O§y. i ti p ]/a

ru

Cı pı0 f es:,'c

tı

İ

gili kadıtc i]anLol0nlaıı yeğliyoriai.

Büroda, oıtak]ar beili [,ıir işin belli bölümIerinin
sorunılu]ukla rıııı alıyorlar. Marco Coltlsclımi0d iŞ S[lat8ilsi iIe ilgilenirken, Mike Davies ıeknoloii geliştiı,nıe, John Young temel tasarım ve
Şa n [i

ye §0 ru n

-'*.-,l]:,]:*

l

u

*,]o

su. Rogers'

ı

n so ru m l u l uğu ken't

:::_*ld:ha :enç

tii]ümküiik bir yapı.

'oına lardan hiri içln de söylüBu sözleri, yaplıği
yor olablliıcll. l(aiılıyoi,. "İnsanlarıır diIcdilt-

İı:rirıl yapnratarIna lziıI vcrcn, açık uçlu
1;."1çl"ıtllcl, yaraıan bir tsıe|,ığİn peşinlcyİm. İnsanlaı,tn !hLlyaç!anyla birllktc
tlcğtşcn tılr mlınari iır|yorur. Tıpkı caz

gttıl.İçtndeki parçaları dcğlşı,irscıı iıilc
İit*l ıİala duyalılliısin. Doğaçlama çok
öncıııli."

dc ıJaıraııırıiıın."

;,ci:'/

t-ı

çaiışıııa

bıı köpıü iie lıirieştirırıekten söz ediyordıı, Anışısın«ia

k

l

İ üJZS'Ou yapiıgt piaıi, büro]ar, uzun ve k,enıei]i
0iı u] ış veriş alanı, Tiia nes üzeıi nde de yeni bi r
(öp ıii si nü ii;ciiyord u. Rcgeıs, Lo ncl ra'nı n
,vaya
-kuzeyi
ıie gü neyi a ıasincla ki ku llüıei kopu kl uğtı

yapan

küçü

c1

y0ııe!tiiıliişi,i. 3 lıckıaı arazi lçin Rugcı,s'iı

ca k ka

i)ür c1,1ip,

dÖ., 0$a

Flıgers'ın binalalda hizıı,ı e[ ıııisu r] a ıl nl d ıŞarı
aJıİa $itimiı,iin ve Gal]er'deki lnınos fabıika-

sında o-iCuğu gi'oi cilrekler ve asnıa yapıiar kullannastnin aruında işt€ bu değişken minari
aızusu yatıyoı, Çoğıiııiuk sonuca ileıi teknoloii
|anınıialnasını ge iiıirken. Rngeıs L,ıı-ı yahştır-

mayi sevmiyor. "Uygun tcknoloildcn

söı

clıİıcyi ycğliyoıurıı. Tııkııolııilnin bcnl
!ıcyccanlandırdığı açık. Ancak, tckno,

zaınan mlmarlylc iç içc olmııştur" Tıpkı bllinr ve tıp gilıi. Alııca ltilllşXllcr, csle|,İk vs. llc ilgili lıir yö-

lo}İ zate n lrcn

şlsel

nü dc vİr ktırıunun. Bu lkisi t irllktc iş-

ler. Ayrılmaları mümkün dcğllılir,'
Eğer mi maı,i eleşt,iıısi, binalara dikka lçekici iiyrt etiketieri iuiiurmak ya da aşağılayıci yakış-

ir jı

İiınıalaryapmaKşa, Prens Clıarles yetenskli
eleş',iınĞn olcluğun u kanı[laııış bulunuyor, Bin
nina keiiıne işlem biigısayarına benziyor, biı,
|ıaşkasi de,; tıir çibana. Rcgers'ın bina]arı oıa
bu İüıden Do] be ııze[me nalzomesi sağlayabilir
kuşkustiz. Ne tie olsa, geı,çeklen kiııyasai madgecle İa bri ka] a rın ı, peiıol ia lı nelerini, değişiın
çi

ımiş moiosikletleri voya ekmek kızariicı]arını

aııd ıi,ıyorla ı.

Rcgers, yakıniaıcla yaşanmış clan, kraliyet
ailesinin de işın ]çine kaiıştığı ',arlışnıalardan
söz eü]eılien di[kaili konuşuyoı. "Yirmiııcl

yüzyılda yaşaülığımılı kabul ctmcdiğirıi
§ezıyorum. Sanıurn, lngiltcrc'nın zirlcü
tlğİllmli otduğu bir nosıalJlyİ dilc gctlri-

"Başınıla
yer alrnam iliıi ayağııırı iılr taşa çarp*
nıaııı yetcıll. i\,ına lılr prcıısle lıaş cdc-

},or," Sözleıini tatt€ rksn

iloyd s

B i n a ı'nian

d

üşüıce]1.

çel!lıı,u!yİ! u n

ıııcııı.

iılı, pı,ı:ııslc ııasıl

Dcııı<rliıasllcı,ı-!t-,

[arlışılacağı gibi çtEttlllitr soı,uıı var kar-

şıııııztla""
Belki şu anda CitiBanli ıÇin güıçekleşıiıcliği çaAyl]şrnayü eÖSterıiesi uygun i]il yanlt 0Iuftu,

rınııiı-aıaşırmalaıclaı sonıa Rogers eski

13i!-

Jiııgsga ltı Bi.i]ık Paza ı,ı bi naşının ondokuzııncu

yUİyİOan kalııa Cış kai]uğunu reşmıe eımekİciiİı. i]aha sşnra biı binayı, kı;ııdi i]eri tcknıı]tıli
la ı,z,l v0

ı

il ıJd

ern ba

n

ka cı l ığı n geı,ekti itl iği iı i ig

ı-

şayaI ieknolo)isi içın bir kap ıılaıak kuliaııacak[ır. Rogeıs'ı ı,i nıoderııizrn anlaylşr, geçm ışr üı
değerli olcluğu nu itıişündüğii unsuı,la ııiıı ktıııımayı ila kapsauiakt,adıı.
Korumaya rJeğeı old uğun u d iişünd iiğii Lıı ı lıa şka unsur ca. haika açık kuliariırı ıiiaıılaııııı
llaı,i;ı i.lş1,,-1,;, :Tıı,ı]{]ı,i s,,ı,ıiılılıılukLui,, lJ :ı;ıl;,
gc,liıı
İ]ı in.;c a k-,,,rı lı a lı, n lı; değiltl ıılcr, Yold;ı n
gcçeıl,ı:ı e ıl,, lrlı,yıı,Jan gÖst,cı,ı ),ljı;lı,l;ıı"

Fıgeıs lıcndislıın 'şalıacı mlınari"

aıiıııi

ueıC]gi posı-ınodern oyuncakçılıkun hoşlanınıyor. Ona göre, miniaı,i dalıa çok biı, "caıılı
liyatrç'. Onuı idcal kent,i, 1"aya yollarının vc
mİyda nların koli:y aniaşı}ır ve t,ııt,it|]] biı öıgü
oiııİtuıırak iıalkı !,.aiıjıiıa dcvct ottjği, i,ıitic-

'ıir
iıriİı diı]enmesi için yalatIlmlş

kenL

sılı-

nesıtlii,.

lıii

Seksenli yıl}arın 0ııalaıında gürıCemegeleıı

dizi pıojeyJe Rogers esletik anlayışıııı Londıa'ya aşıİanıaya çalıştü, Önce Cojn Strcet düzen]eınesjyle, dalıa goıra da Na|ional Gılicıy
'l'ı,ata]gaı
içjn önerdiği ek yapıiaıla. Bu rjneri,
N4eydanı i]e Leicgsü,Lıi N4eydı

n

ı'nı n bi ı]eşl,i

ı,j

l-

ııeİini de kapsı;"oıliu. Amaç başkcnt iıaikıııa
jki

yeni lıiı, kent ıneı,kıızi }<azani.hrıiıakLı,
pıoiey de 1986 Ro;ıaI Acadcmy se t€isı

llcı

ıçIn

çiz-

i]i, Londı,a'nııı kenıerler, köprüieı, vo nıeydan1ardan o}uşan çok yalın ve [eııız birke I]'! maLırsi

halinıleki görünüııüydü sunduğu,

'itrn bu

pİoic]e

rın gerçckleşııerniş [ıııL,ez;]ı,ıı

oiarak kalırıaları aı-ıiaıiıiiılıı. Çüııkü iıun]aı, sayisız
ça[laklaıı vc aıa sokak]aiıyla Londı,a'llılı
-tı
rilısci ka ia kLcriııe aykırıyken, eksen]er iı a ]1ıı,Jcki tıılva i,]a ıı r,o i ıılia ıaloı,]tı k |ıi ıı ılı ı,ın ı ıı gııniş cepheleriyle Pa ıis gibi lııı,kent içi]ı i]ana uy-

bı_ı yüzden Lıaşaıılı oidu,
Ğcıçi, bıııada ıoplaııan ka]aiıalıkiaıın, bu hılk
y ısız
sa l,ı ı] esi ıdeki cyııncu )a ı, o! ı-na kLa n çok, sa

guniuı, Beaubourg

bıi,kcnL S0|]0Şlcr V0 i(irltpoŞtijl iie çoğalıl}an
naryOsunuı ılekoılai,i c]du l;,larına dalr küçü k
Lıir kuşku ha16 vai,liğını sürdüımeklediıAncak asıl Rr-ıgers'ın ktıyfinı kaçıraı-ı. BeauLıo-

alınlınııın, giivenlik endişesiyle giderck kısı'ılaıiıasıclıı. "Asıl dÜşünccmiz, ziyarc4lltrin
hcr yöndcn lıinaya glrcbilrnclcrlydl. l}u
}i}trrılşlordoydi tabil. Şlmdl yalnızca lki
giriş kapısı ı,ar. Bu itapıIaır|a da lkl Lııııc
ğorll, iıerkcslır çaıı[asıııı koı! u,ol odlyıür,
İıısaıılarııı lı6lf, ııı,aya gldiytır olınaiurıurg'un coşkıi},la halka sunduğu ku]lanım

Bu gidişe bakilıısa, sokscnlerin sonunda ha]kıiı k,ıılla nım a la nia rını beı]eycı kader, aiiş,7gnu merkczlcı,ini andıran, cjc"i-ıtıüıın
al[indaki sahıe crtamiaıcjır. Aslında Ro-

ıııı şaşıyorunı,'

gels

şu an0a F|a

rlş barakalaıı"

ıslz zincjri Usıne içiı "alış vctasa

ılamak]a meşgui. Avrıca,

Rc,yal DOcks irölgesinı cle alışveriş merkezi, dinience konıpleksi ve ış parkınCan olıışan birIeşik

bir site,ve döııüştüımekle de goıevlendi ri l miş
"Alış
lıulunuyor, iiir iıayli heyecaiılı Rcıgers,
aldığıgldlp
bir çitı çorap
v€rlş nrOrliozl,

nız tatsrz lıir

.r,cr

otmamalı, Yapacak

başka ı,ürlii şc5,1cr ılc bulunmalı, IItı
türlii örtüşcn etkln]lk J,cr alrnalı."

Rcitrs,ı,e ckibinjıı 5ııkınlaıdı

1",ışıı,ıtiıği

"'|lıaıııes Whaı,i 0lfjces' bınası, killtıye uygiınluk, lıalk

erişilıi

kiııındun, onun

lnınzala değeıi baplanlamı§r t]kiı,]erıniı bir

Ve ün]naiü
keııt,

rn]kıokazirıosunu 0lLrşiuıLıyoı,, Esk] bjı depo,

p0t,

lararası şııket paımnlırı iaı,alıııdaıi g(iztluıı

bir tehdit. Diğer orlakların dilğ geİirileme-

kaçııılnııyor. Roge$, niıü]aıjyi ıriı eşya gjbj i,ıiikeİleme girişimlerl konusunda son de,ıect: dıı

yen sorumluluklarının araşında, en değe,rli

İembo!ik varlıklarinın duygusal par}aşıcı}ığıni,
uştalıkla idare etınenin de lıulunduğupü şeı!,,-

"l}Ilmarl, çok uzun si.iı,c ılayaııaıı
şcylcrdcndlr. Bir tablo gilıl art,ık hoşıınuza gltıncmeyc baştadığını-la ycr,inılcı
alıp bodruma ataflrazsınlz onu."
Son uehlikede, Rogoıs'ıı) n,ıekanik uıısuıiaıı iıı-

vaı,Iı.

yOruz.

;'Evct,

seil, konuşur, çabuk tspki gö§t,Ğrlrlm," diye onaylıyor Rogers. "Per§onelln
;;.İ;i ırhİın" ğeİo rr,ıiı" r,arartesl §a"
hızııei, eıjeıı vc 1ıiziııııl,
nnlıları Ctlzsıılİotaratı tasiirı_ntopla!ı.üı, " nalarin ılışlncİa [uuıa,
jçiıı] nılchi
a]aıı]arı bjı"bı ı] nden ayıiııa iı
erjilen
bonlm
yapmamızın
blr
nodçni'do
ılan
g(iı,üııt,ilı;ii
ktııı|
yeni
biı
ıııorla
di]in]n,
nıinari
lıaii
bçrba[ tıfrruh
''İJİdJ*İ"u t"ttllndon
olaıak değcıien(liİlii]Lıyü qlıl]i şq;l|i tl!lışıı, l,|iı
lcınrlc dönmcmdl. Dlrenclmi kırmanın
onun aiılaş|liriık ue şayııaııılıh cııüışı_ılı.lı,iııi
oh lil yotıanndan bİr|,ıraftayfl stYdlğ$m
ümçlen iia iife a rıak ııl aca k r.'lçkyii tI iı k ı şoıı
blr şeylg, örncğtn tasarımia başlamanıı
pıııiejeri ııden b jı,indtıı sör oıleı,kcıı, ııcı,ttJııystı
sağlanıaktı."
,

Lı

i

Roc,'ers'ın karizrnatik kişillği veIkna yeteneği en

yararlı oluyor,
ço'İ müşterilerle illşkikeleıde
'tlıtn kuİumlarda doğrudun doğıuya kararverlcilerle temas kurmayı yeğliylor ve "habcrci
sendromu" diye ısimlcniiitdigi olaydan nel-

vu konu Liaı,a dönüş[ü ıü l ınü ş. Aynca,
ve Rogers'ın
,ji ııi i\l t:Şınin ışlettigi birde resıoranliıcı var, lş
rc u,;ıicnc,:ıın :şlevsel yakınhğı çok l,:pik. A]Lilk oıtaklığı 'team 4'Can (Doıtti]
i

ııi ı,ı;] ıi

rı

reI eçliyor, Sembolik itlcl gücünün iarkında

i;ıiltı açık bir nchir kenarı gezisi
:

nışlarCaki

!]ı.,ip) (l'ıoırıiaıı F'ostcr, eşi Su Rogers ve Nor-

iı'ın eşi Weııtly Foster ile biılikte), yeınıişlecdc Reiızo Piano ile işiı}ıiiği yaprnasına ve lıugır ılıii oıtakl tğı ri a rJek, Rogers'ın meslek yaş6nııniia kişişe]lik ı,e profesyoneliik her zaman
ın a

çakışmışi,ıı.

Oria hayatveı,e n kişise} katıhrnıııın aza}masinılan !.ıoıkıuğu için, işiıı daha fazla büyüınesini
]$l,cmıyOı,- "Zürr ama dizglnleri h6l6 şıkıca

l,uluyoruz. Mlmar sayı§tnr ,,üz clllyç çı!<aı,ı,mait

zor dcğll. Aıı:ak daha sonra

ıckrıır ttüçüiınck lılr o lıadar kolıy oi-

ınaz, l}lt dcngc ,ryuııu bu. İş tepllglmiz

pı,oie,
çok <ıldu." Şu aneia üz,erindeçalışııkian
İçıin çeşitliliği
Reiı

lcış

b in

<_tüşünü

lürse (Dockiands'da yeni

ası ; lra riş, Berji n ve Tokya'da çeşi [li

binaiaııl N4arsilya ve Flçransa'da kenıdüzenleınc çalışııalail) Söziefl hiç de şaşlrttcl değii,
Rogt_ııs, yaiıında çaiışaıılarla yakın ilişki içinde
kaJlııa;,ı çalışıyorsa tıu oelki de Oiüri(ssinin
liı ı-ı |uıııdan kayıaklanıyor oimasındandır, Ro-

(dis]eksl) sorunu o1masi
şeı,{ıı *kııma köı,]üğii
t]a ıiı]onılı lJu yüzıJen güıdelik sistemlf rjn

1;el-

eıi ııi kavıa ııa k[i güçlü k çekınekte ı,e
kı t]g |ıunu saplanıi lıaiiilrle rninıaıi saydamlık

gıa

m

ı,e ko! aü,a lgıla

n

ı

r keıı ı

ioııı larıyla

[çla [i

eıııeye

Çe]lŞn]ıkiadll,

tJasıl ki çizg1 yeto[egi sınıriı olduğundaı, bu

lıaşka mtıs{ekdaşlaıı na devrederel,- kenyoğunı] isi ıasa ı,ı m ı n kavınnısşl coşku]aı,inda
i;ışıyü ısa, lıe ]ki o tis rlisip]inin in meka nikleriylc
gıı ıev i

uğrışniıyı dı tliğeı orıakiarırıa bıiakıyor. Kerı-

0tQritesinın ki şi,*tıl kaıizn-ıasından kayrıaklanrlığını biliycıı nısıl olsa. Rogers'ın bir kaşını
Ki]ldıın]asüıın pcrsonel üzcrliıdcki oikileıi, bin
Kendisıni
'*ıne yızi]ı uyarıyla cşdeğer olrnali.

f.lİ

i-ıı

i orkeslra şelinc benzeiiyor. "Tüm

çalgıları

hcıı çulnııyoıum, bunu blllyonız. İı,t btr
mimİrın lııınu tıaşarabilmc§t gcrcktlğl
ı!c yalıııı,ca iılr clsanc. 6lıIoıı:k dalıa lıüyiik -sşruıı}ıar{a*-ıığraşıılça, çalgıtılü:
tan uzakiaşıp, daha çok y,iinttmcn olrı,.ırsıınuz. Ü§[cllk çok korkuııç blr ç;ılgıİı otduğrımu da itlraf cııneltyinı,"

i}ii nokıaı_iı, çaiışaıılaıdan iııri lıaşını kapıdan
içtıı,i iızalııtık oı,Laklığın iki bııçuk lra|.tn içind0
ıı l ı ıı h azı rl i k] a r; ıı ı lem a m a L. i ı, y a rı şı., a n ın ha
]

5ııp tılıatıiayaınıyaöağıi,ıı saluy0l. i(aıarıı,i
çııktıııı vcıiltJiğiüıi s(]zjy()rşuııü.]z. Aııoık, Rı;geis ııı 'ıcıtı,ıl cnay sİlitci heı koŞulıla öneı}ii.

löıçnsel bı ı, [ıaş sal lan masıyla knrsılikveriyor. Bürodaki ıolü, şamaıizmi yüzünden
güçiü, Aııak, o,vnı ı,ıedenie lıiı,o kadar 0a deıgeşjz ve iıaşıbrış, Büro yasalariıın demokıatik
ıleııtı[iın r,e oeiıgeleıi üzeıinrle polansjye] dgsSonu ııtl a

cii-

rünüyor, ancak" ısraı,la ortıklarının l«aikılarıııı
gidl,
hoı;ırİauyor. "Bir projcyo bıkınaya

yorsam,"Ama
bontnı görüıımcm gercktlği
gonÖıiıkle çrtaktanındıin
İçindlı.
lıİrlnln Oana trenimie biıtikt,o gclmcsini
lstprlnı. Artık pro|enın o aşamasiyla
klm dalıa çok ligtltyse."

Basının kuruluşu bir onç-man-şhow o[annk algılatngsı onu rahatsız ediyor mu? "Bu blr so-

run. Başının bttylest daha çolt hoşuna
gttllyor. YıiüztsıE bayıhyorlar- Anqnk
İılmarl buna lzin vercnıeyecok kadar
karmaşık blr alan. Büı;linüylç blr ekip
yaklaçİmı üzertııo kurulıı." Yine de iıaşın-

baki pİtsılli, rakiplerinıien farklılaşrnak için

'ağır imaalf

binalar isıeyen yeni ıiesil ulus-

bu

ıelılikedtı

iııı bersız güriin uycr.

'Müşlert kalkıp Loııdra'ya gcldt,_ R,oyai
Acaİıımy scı,glnılz| lzlcınçyc gi|[i vc

oratlaıı blze tiölcfon el,tl. 0 sırı]da yct,oı,i
kııılar lşlıniz vıııtlı iııııa, çok serı blı,lytli,
Richartl Rogers vı: orlııltiıırıırı tstilUğtııi. onları Jıponya'ya gtitürtceğlni siiytgıll.'i{o işl,iytırsuıııız,' ıicıll.'Şrııııı, şıııııı,
tiiyc
şuıırı,' dgülim.'Tanrhnr, hclısi siziıı,'

İiarşılılı vcrdl.
başıma."

I{iç tıöylş şcy gc!nrcuıişLi

Aynı :ıamanda [icai,i biı: [uaı rılıı,i Lıir ıiüzo ııii']
Aynl zamanda kıırum kiırıilği lail,üŞnaiarlüla
ısık lumcak biıe4ze rsizolan,,Japonla r içiı,ı Londra luıu mu? Richaı,d l(ogersve 0ıt,akl:iı,ı, uius-

]aıara§ı iaaarıin sÜpeı:maıkeıinde iıir iıaı,kı
haline gelme yolunda dcğJiier uıi'i Rt:grıı,s, iıu
soıularln yanı{;larinı bıimek iş[iyoıııuş giiıi g0,
ıünmüyoı. Belki de biı gözünii kapal1 l,uLiııjıi
teıcilı ei.liyoı.
Yanından ayıılnıak tıztırg lıaaırianıı,ken. ıi,kıisııra yaslanıp gi)z kıi,pıyor iıize.

o

§üeşr€§ı ffioEi'iiua wm§w§ğnkğçrg

harclictaS[evcn i-lriij xarl;iı'

tarit,}Se!au.lngar[
Aı,ı.upa,nırııkı savaş aras lı)da
'Oaİİ
yaşaın ayküsiiıiır:
njnaİyok
sibir}İr,BuçakÖ"ıeli:ağın
İl;rtilrer'gsüç'Anerİkalı
A]JD,rje
ana_bab,acj,an
;iŞ,;;ğ;İ;i;,:iİıildigİakaderhikyalda rlaiiulabiİirİ,ı.AvrUpalı.bir
mıııatlik
JnjıcrsİLesi'ııde
tıÜaiı l+olı, {jü,iı yİiüarın sanıtı}da SeaLLle'ria Was}ıington
Zariııa'ıiıı l?a,
okumaya baş]acı.. işte tarn L;u şıı.ada da ninıaı,lık fakütlesi :nİmar lıstra
pragran
tı8la
sürncknr!ır.
rıa,dabİrdiı,spıığranıı düzen]erna önerısİnikabületLj.Ltu
yaşa(iJgr

Avrüpa'da çalüşn]a in]kar}ına Sdİİogru*,u
'niİ\ıdu. ijkİjğrğııci]erinden biri otan\idı\ böylııe
Laurence Halpriıi'in SLüdYaFransisco'da
Saı
yı]iıkbir
sonra
arrldan
İirrr1ı"
sıİncla

seÇLİgiilidOğı'uli;rcası,
çalişııakİageçcn bir"daıenl!üı ertesinde senkiAvı'upa'yü

ıa Sıeven Htlı, ığfs yı}ında LondraUeı Archiıeıııı|ai AS§OOiaı,iüil'di'ııı ııezun i'ıldu.
Hoiil, çalışna}arııııla püristya da k1nŞtrüktjv,iŞr,çizgllar y,Jkaleııak hiç.dc;:or c}ağiİ,

jn, hiç lıir cnuc!]9 karşıiaşılnıa,
tijir, ancak avangırr, ek]mln ütapyalarina cuyuiaı i]gin
grajaııia
yı
rJöktin;la
di}c gcLiri}r:ıııt:Ycct;ğ] t]c
da
İan oluşıuruıağiieceıç biçiırıscl isjr

rİtı aana çokbizzİılıroleyive"tlaıl' ün düşünceleriıibiçiııleıdireıı bjr ıür tacrıt;
gardüğüıniiz lüu i,avi'j
t;'ayiuru xaynağ, sayilab}İir, Henüz çalışnıalarının başlarıda
açııİrı:,

onİntara{ındaİikuı|u]aıveyönet;ijın?aaphletArchjlecturetı

ilksayıjarındanblrin-

jisi bir aııca bütüniiyle lıir
oe, titiziik]e inçejenen Arneıika'nın önerrıjiJ/apülaflnıü t,ipolo
aif alsenin parcatarı ciarak ele alünan şthfitü benzeLnıeiere çlayanarak oküt}rieS}na :Na!

açİ htİ,İ,oiİlinhejirtjbirbiiimctalıııınfiisipiinın)sınıriırJüı]yasüd]şündska}anigcİc-

gerçekçiliği t:kjcnince,
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