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ÖZET 

 

Eisenman’ın diyagram aracılığıyla altını çizdiği belirsizleştirme işlemi, günümüz 

temsil ortamında zamanın niteliğinin anlaşılabilirliği bakımından oldukça büyük 

bir önem taşır. Sözü edilen belirsizleştirme işlemi aynı zamanda tasarım 

sürecindeki operasyonel süreçlere ve gerçeğin sanal kavramı içerisinde eş zamanlı 

hareket ettiği operasyonel bir diyagramın varlığına işaret eder. Bu diyagram 

tasarım sürecinde kartografik ve kompleks sistemlerin yapısını ortaya çıkarır.  

Araştırmada mimari tasarım sürecinde problematize edilen temsil ile düşünce 

arasındaki diyalog, Eisenman’ın diyagramı belirsizleştirici, operasyonel, soyut 

aracılar olarak kullanması üzerinden ele alınmıştır. Mimari tasarımda kullanılan 

geometrik dilin, diyagramlar aracılığıyla operasyonel olarak işleyen süreçlerde 

mekan-zaman ilişkisini nasıl ortaya çıkardığı incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mimari tasarım, mekan-zaman, diyagram, operasyonel 

süreç, soyut aracılar 
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ABSTRACT 

 

Eisenman through the diagram that he underlines the process of the interstitial, 

conveys a quite important in the today’s reprasantational era of the intellegilibility 

of the attribution of time. The mentioned process of the interstitial points at the 

same time the operational diagrtams exists int the operational processes in design 

and the reality which behave simultaneously abstract norm. This operational 

diagram in the design process generates the configuration of cartographic and 

complex systems. 

In the research the problematized of the object dialogue between the idea in the 

architectural design process have been held over according to the Eisenman’s use 

of diagram as interstitial, operational and abstract agents. The geometrical 

language used in architectural design have been searched through diagram as in 

how they have emerged the relationship between space and time as ongoing 

processes as operational. 

 

Keywords: Architectural design, space-time, diagram, operational process, 

abstract agents 
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1. DEĞİŞEN TEMSİL ORTAMI VE DÜŞÜNCE SİSTEMİ 

Kişisel bilgisayar kullanımlarının 1960’lı yıllardan itibaren yaygınlaşması 

ile beraber bilgi, teknoloji alanındaki ilerlemeler ve dönüşümler, mimari 

tasarım problematiğini belirleyen, özünü oluşturan düşüncenin tercih 

edilen temsil yöntemlerinin giderek sorgulanmasına, değişmesine neden 

olur. Zihinde canlanan imge ve buna bağlı olarak oluşan düşüncenin görsel 

metaforlar üzerinden sadece düşünce (özne) ve temsil (nesne) arasında 

kurulan ilişki üzerinden gerçekleşmesinin önüne geçer. Sadece düşüncenin 

sabit,  durağan halinin belirlemiş olduğu durumlardan çok düşünceden 

bağımsız, önyargıları ortadan kaldıran başka değişkenlerin dinamik 

hallerinin farklılaştırdığı bir durum ortaya çıkar. Bu bir anlamda görsel 

paradigma üzerine kurulu olan temsilin başvurduğu ortamın değiştiğine 

işaret eder. Görsel paradigmada gerçekleşen bu ortam değişikliği mekanik 

olandan elektronik olana geçiş olarak tanımlanır [10]. Temsil ortamındaki 

bu değişiklik, var olan sınırların ötesinde yeni ufukların ve sınırların keşfi 

ve sınırların genişlemesi anlamına gelir [17]. Bu aynı zamanda, mimarlıkta 

metafiziksel olarak anlatılan mekan-zaman kavramlarının anlamını 

yitirmesine ve buna bağlı olarak oluşan önyargıların ortadan kaldırılmasına 

yardımcı olur. 

Foucoult’a göre her şey görünen ile dile getirilen arasında yer alır [10]. 

Günümüzde gelişen dijital tasarım teknolojilerinin tasarım süreci 

içerisinde sunmuş oldukları sayısız olasılıklar ile görünen durumların, dile 

getirilen durumlardan daha baskın olduğu görülür [23]. Mimari tasarımda 

başvurulan yöntem ve araştırma alışagelmiş olanlardan farklılaşarak 

beklenmedik durum, an, hal ve yeni bir şeyin keşfi üzerinde yoğunlaşarak 

kendi öznelliğini yaratır. Bu öznellik içerisinde tasarım yöntemi ve 

araştırması hem problem çözen hem de problem yaratan konumundadır 

[17]. Bunun sebebi ise mimarlığın olaylara, akışlara, oluşlara karşılık 

gelmesi ve realitesini bunların üzerinden kurmasıdır [5]. Bahsedilen realite 

arzu ve isteğin belirleyip idealize ettiği durağan bir realite değil, aksine 

daha dinamiktir.  

Mimarlık, her şeyin geniş kapsamlı anlamlarının kucaklandığı bir sistem 

anlamına gelir [8]. Böylece mimari temsil ortamı yalnızca düşüncenin 

aktarıldığı ve iletildiği bir platform değil, sistem ya da sistemler tarafından 
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oluşturulan bilginin taşınabildiği bir platform haline gelir. Bilgisayarın 

tasarım sürecine girmesi ve üretilen parametrelerin, algoritmaların, 

dataların da anlaşılıp kavranmasıyla bu süreçte ortaya konulan düşünce 

kompleks olarak sistematize edilir [5]. Bu noktadan itibaren temsilin ortam 

içerisinde geleneksel biçimde çizimin belirlediği ölçüler ve sınırlardan çok 

daha fazlasına ihtiyaç duyduğu gözlenir. Buna bağlı olarak tasarımda 

kullanılan dilin temelini oluşturan geometri, kartezyen boşluğunun 

belirlediği dik açılı, birbirini kesen mekansal organizasyonlar yerine daha 

homeomorfobik birbiri içerisinde topolojik olarak sürekli dönüşebilen 

mekansal organizasyonların kurgulanmasına olanak verir [23]. Ortaya 

çıkan bu durum düşünce ile form arasında bulunan temsilin, geleneksel 

temsil ortamlarının, tekniklerinin belirlemiş oldukları sınırlardan bağımsız 

olarak hareket edebilmesini, deneme-yanılma yöntemini benimseyerek 

spekülatif bir şekilde kendi kendini organizasyonunu, kendi mantığını 

oluşturan hallere bürünebilmesini sağlar ve bu giderek tasarım sürecini 

karmaşık hale getirir.  

Bunun yanı sıra mimarlığa tarihsel bir perspektivizm ile bakıldığında, 

mimarlığın gelişen olaylara, yaşanan kırılmalara ve de gerçekleşen 

değişimlere bağlı olarak güncel durumlara kendini adapte edebilmesi söz 

konusudur. Dolayısıyla tasarım süreci içerisinde zihin tarafından 

belirlenmiş bir zaman kavramı yanında, ilişkisel ve oluşturulan 

bağlantılara göre akış halini benimseyen bir zaman kavramı da vardır.  

Zamanın durağan yerine dinamik oluşu temsilin aynı zamanda sayısız 

birbirinden farklı hallerinin olabileceğini gösterir. Bu bir anlamda temsilin 

sahip olduğu form ile beraber oluşan niteliğinden farklı olarak forma ait 

olmayan nitelikler hakkında da bilgi edinebileceğini de gösterir. Böylelikle 

temsilin tasarıma dair olasılıkları görünür kılması, onu anlam olarak 

simgesellikten ve önceden düşünceye bağlı olarak saptanarak gerçekleşen 

halinden uzaklaştırır [21]. İdeallerin var ettiği bir temsilden çok, kendi 

kendini var eden temsil düşüncesi ortaya çıkar [10]. Bu bağlamda ortaya 

çıkan sanal kavramı gerçeğin karşıtı olarak değil, daha çok gerçeğin sanala 

ait sayısız gizli durumlarına karşılık gelir. Böylece geleneksel mimari 

tasarım ortamında Vitrivius’tan itibaren sürdürülen temsil ortamının sahip 

olduğu maddesel (commodity), kesin (firmness) ve memnun eden (delight) 

yapısal hali bozulup, biçimsizleşir ve beraberinde belirsiz alanları  (blurred 

zones) ortaya çıkarır [10]. Bunun sonucunda günümüz temsil ortamı, 
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önceki hallerinden bağımsız olarak mutlak soyutlama gerektirir. Bu 

soyutlamanın derecesi, temsili var eden olayların ilişkili oldukları sanal 

durumların bulunduğu an ile geçmiş anlar hakkında bilgi edinebilmesini 

sağlar [6]. Bu bir anlamda temsilin bağlamdan kopuk, belirsiz alanların, 

hallerin oluşturduğu akış ve oluşların göstergesidir. Mimari tasarım 

sürecindeki bu belirsiz hai, konseptsel aktivitede tasarım sürecindeki 

üçüncü aşama olarak tanımlanır [8]:   

1.Aşama: Herhangi bir tasarım süreci ihtiyaç duyulan realite olan yer, 

program ve fonksiyon ile başlar. Tasarımda acil olarak ihtiyaç duyulan 

bilgiye sahip oldukları metinsel özellikler aracılığıyla ulaşılır. Bu 

doğrultuda tasarım düşüncesinin bağlamsal olarak ilişkilendirilmesi 

kolaylaşır. 

2.Aşama: Mimarlığın sahip olduğu içsellik (interiority), öncelikli olma 

(anteriority)  halidir. Burada içsellik ile tanımlanmak istenen mimarlığı 

eşsiz kılan disiplin ve mimarlığın herhangi tarihsel bir periyot içerisinde 

değerlendirilmesini sağlayan öncelik halidir. 

3.Aşama: Tasarım sürecinde belirsiz halleri yaratmak için yapılan 

girişimler yukarıdaki iki aşamada belirtilen metinsel özelliklerin dışında 

nedensiz olarak gerçekleşen metinlere ihtiyaç duyar. Bu aynı zamanda 

ihtiyaç duyulan metinlerin nedensiz (arbitrary) bir şekilde diğer metinler 

üzerinde beklenmedik olayların (contingent) yaşanmasına ve mevcut 

durumlarının değişmesine neden olur. 

Tasarım sürecinde üçüncü aşama aslında beklenmedik akış içerisinde 

gerçekleşen olayları, oluşları işaret etmek amacıyla yer, fonksiyon, 

program, içsellik ve öncellikli olma halinden bağımsız olarak form ve 

içerik arasındaki ilişkiyi belirten diyagramı keşfetmeye yöneliktir. Burada 

dikkat edilmesi gereken ise keşfedilmek istenen diyagramın geleneksel 

tasarım sürecinde yere ilişkin değerlendirmelere bağlı tanımlanan 

fonksiyon ve programa bağlı olarak üretilen diyagramdan farklı olmasıdır 

[10]. Ortaya çıkan bu durum aslında diyagramın varoluş hallerinin 

farklılaşmasından kaynaklanır. Böylece üretilen temsil, zihinde açıkça bir 

şeyleri canlandırmak için yapılan mecazların ürettiği metaforlar yerine 

kendini var eden olaylar ile ilgilenir.  
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Temsil ortamında yaşanan bu ayrışma, günümüz kültürel ortamının yersiz 

yurtsuzlaşan (deterriolization) hali nedeniyle geleneksel anlamdaki gibi bir 

kökene, bağlama dayandırılamaz [20]. Bu bağlamda düşünüldüğünde 

mimari tasarım sürecinde temsilin giderek öznenin yerine geçip 

öznelleşmesiyle kendi kendini organize eden matematiksel bir duruma 

geldiği söylenebilir. Böylelikle tasarım düşüncesi daha dinamik bir sürece 

doğru taşınır ve katmanlı yapısı nedeniyle zamansallaşma olanağı bulur. 

Bu noktada zihnin temsili olan bir modelin ağır basan fiziksel özellikleri 

yerine onu var eden soyut özellikleri önemlidir [13]. Bu soyut özelliklerin 

önerdiği sonsuz, eşzamanlı, hareketli dönüşüm (restless transmutation) ve 

parça-bütün ilişkisi yerine bütünün tüm hallerinin parçanın içine nüfuz 

ettiği, zaman-mekansal (spatio-temporal) etkileşimle kurgulanan aşamalı 

bir metamorfik durum söz konusu olur [20] (Şekil 1). 
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Şekil 1. Ev III(House III), Peter Eisenman ,1970 

Kaynak: http://www.deax.it/sei/images/stories/sezion/B2/B2-2b.jpg 

http://www.dkolb.org/arch.urb/catac-dk.html 

Bu metamorfik kurgu, süreç içerisindeki sürekliliğin belirli bir çözümleme, 

yapılanma içerisinde gerçekleşmesini sağlayarak zaman ile mekan 

arasındaki etkileşimin geçmiş, şimdiki ve gelecek arasındaki farklılıklarını 

yok eder. Böylelikle tasarım sürecinde gerçekleştirilen eylemler, olaylar 

döngüsel bir durumu, oluşumu, organizasyonu tarif eder. Bu döngüsel 
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organizasyon içerisinde rol alan ana elemanlar kendilerini aşağıdaki gibi 

tanımlar [20]: 

 Geçişken (transitive) ve mutant varlıklar  

 Melez ve kompleks  

 Düzenlenmiş ve kaotik  

 Kaçınılmaz (necessary) ve kayıtsız (indifferent)  

 Özgün ve yer değiştirebilir (interchangeable) 

Bu tanımlama doğrultusunda mimarlığın kendine bağlı ve mutlak halleri 

arasında kurulan diyalektiğinden gelişen, evrilen temel bir önceliğin 

kurulması gerekir [7]. Günün gelişen, değişen sosyal, ekonomik ve 

teknolojik çevresi tek bir algıyı, bakış açısını,  reddeder. Dolayısıyla tek 

doğrusal bir sistemin önermeleri yerine birbiriyle kesişen (interlocking), 

birbiri içine geçen (interlacing) önermelerin sundukları ile ilgilenilir. Yeni 

modelde, tasarımın formu durağan yapısı ile değil, dinamik oluşum bakış 

açısından zamana homojen olmayışları referans alır. Zamanın zihinsel 

hareketi sürekli olarak daha önceki gerçeklik önermelerini bozar, yerinden 

oynatır. Böyle bir süreçte formu, durağan bir dizi koordinat olarak değil, 

devingen bir durum olarak görmek önemlidir.  Diyagramlar bu süreci 

yönetmede ve anlamada önemli araçlar haline gelirler. 

2. DİYAGRAM 

Grekçe’de “dia” dan türeyen “diyagramma” fiilinin kök itibariyle sadece 

bir şeyin çizgiler tarafından, şekil, form ya da plan olarak sadece ayrılmaz. 

Aynı anda sahip olduğu ikinci bir anlam olarak bir şeye işaret eder ya da 

bir şeyin altının çizer [27]. Zihnin daha serbestçe düşünebilmesini sağlar. 

Mimari temsillerde yöntem olarak kullanılan diyagramlar bahsedilen 

özelliklerinden dolayı, tasarımcının zihnindeki düşünceyle ilgili konseptin 

sadece kavranmadığını aynı zaman da planlanıp, düzenlendiğini gösterir 

[7]. Tasarımcının zihnindeki düşüncenin sadece bir ön aşama, taslak olarak 

kalmayıp, düşüncesinin sentezlenebildiği, düşünceyi oluşturan parçaların 

analiz edilebildiği ve tümünün karşılıklı olarak değerlendirilebildiği bir 

dizi gerçekleşen organizasyonel süreçleri tanımlar [3]. Diyagramın 

düşünceye dair sahip olduğu yapı, akıl yürütme işlevi nedeniyle 

matematikle yakın ilişkilidir.  
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Düşüncenin “neden?” olarak sorduğu soruya diyagram hesaplamalı bir 

araç olarak cevap verir [1]. Dolayısıyla tasarımda düşüncenin parçaları 

olan çizgiler, temsil edilenden farklı olarak taklit eden değil, sahip olduğu 

özelliklere göre referans alınan hakkında bilgi verir, problem ortaya koyar. 

Böylelikle olayların organizasyonel bir süreç içerisinde 

değerlendirilebilmesine olanak sağlar. Diyagram, böylece tasarımcının 

düşüncesini süreç içerisinde tekrar değerlendirmesine ve yeni durumlara 

karşı geliştirip oluşabilecek diğer olasılıkları göz önünde bulundurmasına 

aracılık eder. Diyagramın kartografik özelliği, tasarım sürecinde aynı 

zamanda düşüncenin ait olduğu zihinsel yapı içerisinde aktif rol oynayan 

elemanları ön plana çıkarır  [18]. Bunun sonucunda diyagram, tasarımda 

düşüncenin ve düşünceden elde edilen bilginin diyagram olarak 

oluşumunu ve gelişimini sağlar. Diyagramın optik bir temel üzerinden 

eyleme dönüşmesi matematikte olduğu gibi yöntem olarak kullanılmasını 

sağlar [8]. Bu açıdan diyagram zihin ve şeyler arasındaki soyut varlıktır 

[9]. Temsil ettiği şeyin haricinde başka şeylerin olası durum ve hallerini 

gösterir [25].  

Tasarımda temsil edilen düşüncenin eskizle başlayan yaratıcı süreç 

içerisinde, diyagramla ifade edilerek olası başka durumları da göz önünde 

bulunduran kartografik bir yapı içerisinde organize edilmesi, tasarımın 

karmaşık yapısını ortaya çıkarır. Bu karmaşık yapı içerisinde tasarım 

süreci boyunca diyagram aracılığıyla eklenen her bilgi bir parametreye 

dönüşür [16]. Diyagramın tasarım sürecindeki üretken hali, tasarımın 

dinamik yapısını ortaya koyar [26].  Mimari tasarımda diyagramın temsil 

ortamında üstlendiği bu etkin rol onun dinamik, üretken, operasyonel bir 

araç olarak kavranabilmesini sağlar.  

3. ARA YER VE OPERASYONEL İŞLEMLER OLARAK 

DİYAGRAM 

Diyagram daha önceden kurulan, belirlenen, oluşturulan ve buna bağlı 

olarak geliştirilen bir realitenin ilişkisel özelliklerinin ortaya çıkarılıp 

analiz edilmesinden daha fazlasını öneren soyut bir araçtır [10]. Yani 

diyagram sadece günümüzde gelişen bilgi-tasarım teknolojileri sayesinde 

ortaya çıkan ve buna bağlı olarak dijital tasarım teknolojileri ile beraber 

kullanılmaya başlayan bir araç değildir.  
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Geleneksel temsil ortamında düşünce ile form arasında oluşturulan diyalog 

ağırlıklı olarak tasarımın nasıl göründüğü ve anlam olarak ne ifade ettiği 

ile ilgilidir. Mimarlığın problematiğini oluşturan düşüncenin oluşumunu 

belirleyen realite olan yer, fonksiyon, program gibi etmenlerin devreye 

girmesiyle mekansal arayış başlar [10]. Geleneksel tasarım sürecinde 

mekan ile zaman birbirinden ayrıdır. Mimarlığın geleneksel 

tanımlamalarında mekan, fonksiyon tarafından belirlenmiş sınırlar 

çerçevesinde düzenlenir. Aslında bu durum Vitrivius ve Alberti ile 

başlayan geleneksel tasarım düşüncesinin kartezyen gerçekçiliği ile 

oluşturulmuş bir temsil etme yöntemidir [15]. Brunelleschi’nin 15. yy’da 

mimarlık dünyasına temsil aracı olarak perspektifi tanıştırmasıyla birlikte, 

tasarım düşüncesinin gerçekte var olan koşullar ile bu koşulların yarattığı 

durumlar üzerinden temsil edilmesi yerine, düşüncenin var olan 

koşullardan kopuk kendi gerçekliği üzerinden temsil edilmesi olanağı 

doğar [12]. Perspektif ile kurulan tasarım ilişkisi daha çok tasarımcının 

düşüncesi ve düşüncenin nesneyle ilişkisi, nesnenin sahip olduğu anlam ve 

derinlik üzerinden gerçekleşir [11]. Burada bahsedilen anlam ve derinlik, 

kartezyen gerçekçiliğin sunmuş olduğu düzlem içerisinde sınırlandırılan, 

doğrusal ve sıralı olarak gerçekleşen zaman ve mekana işaret eder (Şekil 

2).  

 

Şekil 2. Rönesans Dönemine Ait Resmedilmiş Mimari Yapılar 

Kaynak:  http: //www.liafa.com/ 

Günümüzde ise tasarım düşüncesinin oluşumunda mekanın dönemsel, 

periyodik, tipolojik olarak karakterize edilmediği bir durum ortaya çıkar. 

Geleneksel temsil düşüncesinden farklı olarak geçekleşen bu süreç, kendi 

içeriğini ve mantığını oluşturarak düşüncenin müdahalesine bağlı olmadan 
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kendi temsilini üretir [24]. Böylelikle temsil var oluşu itibariyle kendini 

sınırlayan yer, fonksiyon ve program yerine kendi akışı içerisinde eş 

zamanlı gerçekleşen süreçler olarak tanımlanabilir hale gelir. Bu bağlamda 

günümüzde temsil ortamının farklılaşmasına yol açan dijital tasarım 

teknolojilerine referans oluşturabilecek geleneksel tasarım yöntemlerinin 

temsili bağlayan üç sorunu vardır [10]: 

 Fonksiyona bağlı olarak varlığının tanımlanması  

 İşleyiş şekilleri  

 İçerik:  Edebiyat-edebi mecazlar (literary tropes): Metafor (metaphor), 

Mecaz-ı mürsel (metonymy), Resimsel mecazlar (pictorial tropes),  

Eğretileme (flatness) 

Burada aslında sorgulanan durum geleneksel temsil ortamı ile çağdaş 

temsil ortamında gerçekleşen süreçlerin oluşlara nasıl işaret ettiği ile 

ilgilidir [23]. Bunu Felix Guatiriri “olmak” (being) ile “oluşmak” 

(becoming) arasında yapmış olduğu ayırım üzerinden açıklar [10] . Her iki 

kavramda metinsel olarak “oluş” u temsil etseler de işaret ettikleri hal, 

durum ve olaylar farklıdır. Oluşmanın akış süreçleri doğrusal olmayan 

(non-linear) bir şekilde gerçekleşir. Geleneksel temsil ortamında 

gerçekleşen süreçlerde olduğu gibi programa, fonksiyona bağlı 

oluşturulmuş diyagramların üretimi söz konusu değildir [11]. Dolayısıyla 

birbirini tekrarlayan üstünü çizen durumlar vardır ve bunlar başka 

durumlara bağlı olarak gerçekleşmez [19] (Şekil 3).  

Operasyonel diyagram, daha çok değişiklik yapan (modifier) ve biçimsel 

olarak dönüşüm (morphing) gerçekleştiren konumdadır [10]. Burada 

ortaya konulması gereken diğer durum ise diyagramın geçirdiği 

operasyonel süreçlerdir. Bu süreç içerisinde kullanılan çeşitli yöntemler 

birbirleriyle sıralı, aşamalı olarak değil, birbiri içine geçen çapraz 

etkileşimlerle olur. Bu bir anlamda belirsizleştirme (blurring) sürecidir. 

Fakat burada dikkat edilmesi gereken bu sürecin resimde olduğu gibi iki 

boyutlu değil, mimari tasarım sürecinde temsil ettiği konseptsel aktivite 

gereği üç boyutlu olmasıdır. Bu operasyonel süreçlerin tasarım sürecinde 

üçüncü boyut üzerinden bir kalıptan çıkarma (extrusion) yerine, mekanla 

eş zamanlı hareket etmesi bu sürecin bağımsız (autonomously) üretken 

olmasını sağlar. Böylelikle arka plan (background) ve şekil (figure) 
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arasındaki ilişki üçüncü boyuta taşınmış olur ve arka plan ortadan kalkar 

[3]. Bu duruma bağlı olarak şekil-zemin ilişkisi yerine şekil-şekil ilişkisi 

sağlanır [10].  

 

Şekil 3. Operasyonel Süreçler 

Eisenman’ın yöntem olarak diyagramı soyut aracılar olarak kullanması 

üretmiş olduğu ev tiplerinin konseptsel olarak gelişimlerini 

sürdürebilmeleri açısından büyük bir önem taşır. Dolayısıyla  her evin 

sahip olduğu sanal özellikler, diyagramlar aracılığıyla anlatımsal değil, 

geometrik olarak ortaya çıkar. Bu bir anlamda diyagramın höristik yapısını 

ortaya çıkarır  [18]. Eisenman, ev konseptlerinde anlatımsal özellikler 

yerine daha çok mimari bir anlam taşıyabilmesi için bir sistem 

geliştirmenin arayışındadır [2]. Böylelikle üretilen her ev birbirini tekrar 

eden, takip eden ve sadece fiziksel özelliklerine bağlı olarak oluşan bir 

düşünce yapısı içerisinde değildir. Daha çok diyagramların geniş alanlarda 

dağılarak ve yayılarak oluşturmuş oldukları parametrik durumlar söz 

konusudur. Bu operasyonel süreçler doğrultusunda her üretilen ev 

birbirinin çıkış noktasıdır. 

4. SANAL EV 

Eisenman’ın  “Sanal Ev”  olarak önerdiği ev konseptlerinin devamı 

niteliğindedir. Aradaki fark, belirtilen koordinatlara bağlı olarak geometrik 

özelliklerinin haricinde sanalın sahip olduğu belirsiz alanların 
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yoğunluklarına bağlı olarak vektörlerle ifade edilen bir durumun söz 

konusu olmasıdır. Sanalın hal olarak ifade edildiği vektörel durum 

diyagramı refere eder. Bu bağlamda her vektörel diyagram sanal 

devinimini zaman içinde gerçeğe dönüştüren bir etki alanına sahiptir. 

Dolayısıyla gerçek, sanalın zaman içinde beklenmedik bir anda 

gerçekleşmesiyle ortaya çıkar [21].  

Bu anlamda gerçek, sanalın sayısız gizil durumlarından biridir. Böylelikle 

gerçek sadece hal olarak sanalın gerçekleştiği anları gösterebilir, hiçbir 

zaman sanalı bir bütün olarak saptayamaz. Dolayısıyla mimari tasarımda 

sanal olarak kurgulanmak istenen mekanın kendi belirsizliğine açık olması 

gerekir. Bu belirsizliğin belirlemiş olduğu alanların birbiriyle iç içe geçen, 

uzayan, genişleyen, üst üste binen ve birbirini sarmalayan halleri sanalın 

zamanını gösterir. Bu bir anlamda geçmişin tek anlamlı bir zaman boyutu 

olarak algılanmasının önüne geçer. Sanal sahip olduğu sayısız haller  

itibariyle zamanı tüm halleriyle birlikte kendi içinde toplar. Dolayısıyla 

sanalın bir akış içerisinde var oluşu, geçmişi “anı”, şimdiyi ise “sanalın izi” 

olarak kavranmasını sağlar [21]. Bu bağlamda sanal içerisinde ele alınan 

diyagram kavramı, özne (düşünce) ile nesne (temsil) arasında süreç 

içerisinde ele alınan biçimsel ilişkiler hakkında bilgi veren bir ikonik 

gösterge olarak değil, biçim dışı süreçler hakkında bilgi veren bir gösterge, 

soyut makine [4]  olarak anlaşılır.  

“Sanal Ev” programında başlangıç olarak dokuz küp içerisinde bulunan iki 

küp ele alınır ve bunlar yan yana varsayılır. Soyut makine her küpün her 

bir yanını bir köşeden öteki köşeye doğru okur ve izini kaydeder. Sürecin 

ikinci aşamasında bu iki küpü, birbirinin sınırları olarak görür ve buna 

bağlı olarak ortadaki kesitler genişler (Şekil 4). 
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Şekil 4.Ortadaki Kesitlerin Genişlemesi 

Kaynak:  Eisenman Architects, Borusan Kültür ve Sanat Merkezi 

 

 

Şekil 5.Ortadaki Kesitlerin Genişlemesi 

Kaynak:  Eisenman Architects, Borusan Kültür ve Sanat Merkezi 
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Şekil 6. Küplerin İçindeki Vektörlerin İşleyişi 

Kaynak: Eisenman Architects, Borusan Kültür ve Sanat Merkezi 

Makine bu ikinci parçanın orta bölümünün genişleyen kesitlerine bağlı 

olarak farklı bir devinim izini kaydeder (Şekil 5). Dolayısıyla burada 

ortaya çıkan iki türlü bir zaman süreci söz konudur. Makinenin her 

durduğu an, zaman ve mekan yenilenir.  Bu durum makine içerisinde 

hareket eden diyagramların zamansal olduğu kadar mekansal da olmasını 

sağlar ve böylece zaman ile mekan eş zamanlı işleyen süreçler olarak 

anlaşılır (Şekil 6-7). Diyagramlar aracılığıyla izi kaydedilen her durumun 

süreç içerisinde algılanıp kavranabilmesi için görselleştirilen bir 

notasyonel sistem söz konusudur. Böylelikle diyagramlar aracılığıyla 

ortaya çıkan her bir çizgisel anlatımın sahip olduğu geometrik özellikler, 

oluşan her çizginin bir kuvvet olarak kavranmasına neden olur. 
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Şekil 7. Diyagramlar 

Kaynak: Eisenman Architects, Borusan Kültür ve Sanat Merkezi 

 

Şekil 8. Diyagramların Oluşturduğu Mekanlar 

Kaynak: www.laboratorio1.unict.it/2008/lezioni/15_gatto/pagine/49.htm 
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TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Mimari tasarım süreci düşünce ile temsil arasında gerçekleşen durum, 

koşul ve olaylara bağlı olarak gelişen olgusal bir süreçtir. Dolayısıyla 

mimarlığın kendi öznel hali üzerinden bilişsel olarak ilerleyen süreçler söz 

konusudur. Bu doğrultuda, tasarım düşüncesine ait imgenin zihinde ortaya 

çıktığı ilk andan itibaren sahip olduğu olasılıkların belirli bir sistem, akış 

içerisinde görselleştirilmesi, temsil edilmesi, farklı düşünceler ile etkileşim 

içerisine girip değerlendirilmesi gerekir. 

Eisenman’ın belirsizleştirme aracılığıyla altını çizmiş olduğu konseptsel 

aktivite aslında var olan durum ve halin reddinden daha çok başka hal ve 

durumların var olabileceğini işaret eder. Dolayısıyla zamanı 

tekilleştirmeyerek geçmişi şimdiye beraberinde taşır. Böylelikle tasarım 

sürecinde yer, program ve fonksiyonun belirlemiş olduğu gerçeklik 

kavramı içerisine nedensiz, beklenmedik durum ve halleri ekleyerek 

sanallaştırır. Gerçek, sanalın karşıtı olarak değil, sanalın hali olarak ortaya 

çıkar. Ortaya çıkan bu durum tasarım sürecinin fonksiyonel ihtiyaçlar ve 

düşüncenin oluşturmak istediği anlam arasında olmasının ötesinde temsil 

ve içerik arasında gerçekleşir. Bu bir anlamda tasarım sürecinde temsilin 

metaforik, sembolik, simgesel olması yerine, kartografik ve diyagramatik 

bir dille gerçekleşmesi demektir. Günümüz temsil ortamının dijital tasarım 

teknolojileri ile beraber temsile dair sunmuş olduğu sınırsız sayıda 

olasılıklar, temsilin oluşumunu açıklayan parametrik, algoritmik 

özelliklere bırakır. Bu aynı zamanda biçime yönelik yapılmış 

biçimsizleştirme operasyonlarıdır. Bu operasyonlarda kullanılan 

diyagramlar soyut aracılar niteliğinde bir kaydetme sürecidir. Diyagramlar 

aracılığıyla yapılan kaydetme süreci aslında sanalın zaman içerisinde 

bulunduğu ana, şimdiye ilişkin izini ortaya çıkarır. Dolayısıyla var 

olmayana dair bir varlık tanımlar, artık metafiziksel bir varoluş söz konusu 

değildir. Bu aynı zamanda diyagramın süreç içerisinde değiştirici olarak 

çalışmasını sağlar.  

Böyle bir tasarım sürecinde mimar algıladığı, kavradığı ve deneyimlediği 

şeyler üzerinden temsili var eden bir otorite olarak değil, temsilin süreç 

içerisinde zamanın ilerleyen hallerine bağlı olarak oluşmasına yön veren, 

denetimde bulunan, ilişkiye işaret eden konumdadır. Bu durum temsilin 

kendi kendini organize etmesine ve bilginin göreceli halinin topolojiyle 
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süreklilik kazanmasına neden olur. Tasarım sürecinde diyagramlar 

hesaplamalı araçlar olarak temsilin oluşumuna katkıda bulunurlar ve 

değiştirici özellikleri sayesinde temsilin sahip olduğu olası hallerin birbiri 

içerisinde eş zamanlı gerçekleşmesine olanak sağlarlar. Eisenman mekanı 

zamansallaştırmaya, yani kronolojik bir zaman anlayışından kurtarmaya 

çalışır. Diyagramlar aracılığıyla bilgiyi ifade etmeye ve bu bilginin kendi 

bağlamını ortaya koymasına çalışırken nesnel bir yöntem seçer. Bu 

yöntemde zamansallaştırma, tasarımın niteliksel farklılıklarını keşfederek 

artırma, tasarım sistemini düşünceye ait kılma sürecidir. Bu süreç nesneldir 

ve bir anlamda temsiliyet temsil ettiğinin dışında-üzerinde değil, aksine 

onlarla bir aradadır ve sürekli başka oluşlara açıktır. Böyle bir üretimin 

keşfe, anlamaya yarar modeli kartografiktir. 
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