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JDesigning Light'
l~1k,

insan ya~am1 ic;in vazgec;ilemez bir unsur. Varhg1 ve yoklugu insanlarm ya~amlarm1
surdi.irebilmeleri ic;in gerekli. Gunumuzde 1~1gm ya~am1m1z uzerindeki etkisiyle ilgili
daha fazla ara~tirmaya, bilimsel veriye ula~abiliyor ve deneyime sahip oluyoruz. Art1k
aydmlatmamn yalmzca teknik k1sm1yla ilgili gereklilikler ve teknolojik geli~melerden
soz etmek konuyu c;ok dar bir c;erc;eveye hapsetmek anlamma geliyor. Oysa insan
ya~ammm ic;inde gec;tigi mekanlar gibi insan ya~amm1 etkileyen mekanlan belirleyen
1~1gm ve aydmlatmamn da "tasanm" alam oldugunu kavramak gerekiyor.

Hellerup Lisesi, Oanimarka.
Hellerup High School, Denmark
Mimari Tasanm: BIG (Bjarke Ingels Group)
Fotograflar: Jens Lindhe
Hellerup Lisesi' nin yeni ~okama~h salonu orta
bah~enin altma yap1 lm 1~. Bu salonun bah~e i~inde
yiikselen ~at1 s 1 ise ogrenciler i~in bi r bulu~ma
noktas1. Masa ve otu raklar LEDli spotlarla
aydmlat1larak " kiime" efektl ol u~t u ru lmu~.
New Multipurpose Hall of Hellerup High School is
underneath the courtyard of the school. The roof of it
is a meeting place for students. Table and banks were
lightened using LED spots to create a effect.
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Aydmlatmanm tasanm yoniine
odaklanan bu dosyamn amaa aydmlatma
tasanmr dii$iincesinin diinyada ortaya
9kr$ma 1$lk tutmak, Tiirkiye'de bag1ms1z
o/arak ve yalmzca aydmlalma tasanm1
yaparak bu a/anda varltk gostermeye i;alt$an
aydmlatma tasanmalannrn gorii$lerine
yer vermek ve 1$19rn insan yQ$ammda etkili
olacag1, ge/ecege doniik gefi$meleri arQ$tlran
bir rapon.m ozetini sunmak.
Diinya 'do da Tiirkiye'de de aydrn/atma
konusu b0$ta enerji kaynaklanyla birlikte
deger/endirilen bir \er\evede incelenmi$,
zamanla ozgiin teknik i\erikleri kendi
i<;inde belirgin/f!$tirilerek {aaliyet a/am
geni$lemeye ve 1913'te "Uluslararas1
Aydmlatma Komisyonu" adr altmda gaz
miihendisleri yerine aydmlatmamn ~<?$itli
konulanyla ilgilenen ki$ilerin olu$turdugu
"ulusal komite"lerin temsiliyetiyle resmiyet
kazahmaya ba$lam1$t1r. Bu komitelerde yer
a/an aydmlatma uzmanlan, uluslararas1
diizeyde baglant1/ar kurarken yurti\lerinde
uii.in iiretidleri ve uygulayialan ve
aydrnlatma ile ilgili kurum ve kurulu$fann
aydmlatma ile ilgili sanat, bilim, teknoloji
kapsammda bi/gilenmesinde gorev
alm1$lard1r. Bu konudaki geli$meleri izlemek,
degerlendirmek, IOrtl$maya a971ak ve iiriin
uygulamalara yon vermek vb. sorumluluklan
vard1r. "Aydmlatma Tiirk Milli Komitesi" 31
Ekim 1995 giinii kurulmu$tur. Aydmlatma
piyasasrnm geli$imi de Tiirkiye'de
1960'1ardaki sanayi geli$imine para/el
olarak once yurtdl$1 iiriinlerin Tiirkiye'de
iiretimini izleyen 1970'/erde ulusal iiretimle
ger\ekl~mi$, sonrasmda 1980'/erde

yabana iiriinlerin piyasada serbest
dola$1m1yla \~itlenmi$ ve olanaklann
gefi$mesi sonuru yurti<;i tasanm ve iiretimle
giiniimiizdeki yap1sma kavu$ffiU$tur.
Ancak Tiirkiye'de aydmlalmamn tasanm
perspekti{inden tart1$1lmaya ba$lanmas1
ilk kez 1960'/ann sonunda, Mimar/1k
Fakiiltelerinde, daha once elektrik
miihendislerince verilen aydmlalma konulu
derslerin mimarlar (s1ras1yla $azi Sire/,
Aligiil Ayverdi, Miijgan $erefhanoglu
Sozen, Mehmet $ener Kiic;iikdogu)
taraflndan verilmesiyle miimkiin olmu$1Ur.
Aydmlatma konusunda ilk doktora tezini
M. $. Kii0.ikdogu, dQ\entlik tezini Aligiil
Ayverdi haz1rlam1~t1r. Boylece miihendislerin
teknik \er~evesine hapsolan aydmlatma
tasanm1 fiziks_el \evre kon{oru ile ili$kili
olarak baz1 "$ans/1" okullarrn Mimarhk
Fakiilteleri'nin ders programlannda yer
bulmu$tUr. Bu uzmanlar Milli Komite'nin
kurulmas1 ve faaliyet gostermesinde de
emek vermi$, ulusal ve uluslararas1 pek \Qk
organizasyon diizenlemi$, kurulLJ$ ama\
ve hedefleri dogn.ilt usunda \Qlt$m1~lard1r.
Bu etkinliklerin yanrs1ra konuyu giindeme
getirecek yaym ve meslek i<;i elkinlik de
2000'/i y11/arla birlikte ortaya i:;ikar. Ancak
giiniimiizde aydmlatma tosanm1 mimarltk
bdliimlerinde bile mimari tosanmla ifi$kifi
olarak degi/, yap1fi1igi ile ili$kili olarak
fiziksel \evre kontrolii dersleri kapsammda
ele almmaktad1r. Aydmlatma tasanm1
egitiminin ise ba~/i ba~ma ele almmas1
gereken onemli bir konu oldugunu belirlerek
\er\evesini sm1r/1 lullugumuz dosya i~erigini
paylQ$1yoruz.

Ayd1nlatma Tasanmc1lann1n

Gori.i~leri

Turkiye'de bag1ms1z aydtnlatma tasanmolanna yapttklan i~in c;erc;evesini,
ve kar~1/a~t1klan sorunlan sorduk. Ald1g1m1z yanitlan aktanyoruz:
Ti.irkiye'de aydmlatma tasanmc1smm
\ah~ma alam yeterince biliniyor mu?
Kendinizi ve yapt1klanmz1 anlatmaya
aynca gereksinim duyuyor musunuz?

NERGiZ ARiFOGLU Meslege ilk
ba~lad1g1m

y1llarda mimar kokenli
oldugumu i::igrenen mi.i~terilerimizin ilk
yorumu: "Biz sizi elektrik mi.ihendisi
samyorduk. Bunlan nereden
biliyorsunuz? Yoksa ikisini de mi
bitirdiniz? " idi. Buna benzer yorumlarm
i.izerinden 18 y1l gec;ti. Zamanla ta$1ar
yerine oturmaya ba$lad1, teknoloji h1zla
ilerledi, yeni 1$lk kaynaklan \1kt1. Hala.
yeni tam$tlg1m1z baz1 insanlara ne i$
yapt1g1mm ve projelerdeki roli.imi.izi.i
bi.iyi.ik bir sabir il e anlatabiliyoruz.
Bu konu$malan yapt1g1m1z ki$i say1s1
gittik\e azaltyor. Hatta sevindirici
haber; bizi ve i$ tamm1m1z1 bilip, bizden
beklentilerini dile getirip proj eye davet
edenlerin giderek artmas1. Bunlan
duymak bizi mutlu ediyor. Ancak hala.
bilgisi olmayanlar i\in biraz da suc;u
kendimizde anyoruz. Ogrencilerin
d1$mda aslmda belki bu kanallan daha da
fazla bilgilendirmemiz gerekiyor.
insanlann ya$am1m yi::inlendiren
her $ey gibi 1$lk da tasarlanmahdtr, hele
de gi.ici.ini.in farkmda isek ka\1mlmaz
olmah. I$1g1 tasarlatmak; bir li.iks ya da
belli ki$iler ya da yatmmlar it;in olas1
ay ncahk degil, bir ya$am standard1
olmas1 gerekliligidir. Bu standart ozelden
genele, evimizden kentimize kadar
gerekli. Ya$am standard1 i::inemlidir.
Gi.ini.imi.iz I$lk teknolojisinin yanh$
ve sorumsuzca kullamm1 oldukc;a s1k
gori.ilen bir durum. Hatta bir nevi moda
olmu$ bir durumda da diyebiliriz. Bu
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durum; geli$en teknoloji ile birlikte,
bu teknolojiyi dogru ama\lar ic;in
kullamp si::iz ettigimiz "tasanm" gibi
degerli bir si::izci.ige uygun i$ \ikartacak
"kalifiye" aydmlatma tasanmolanmn
eksikliginden kaynaklanmaktadtr.
Kalifiye si::izciigi.ini.i vurguluyorum,
c;i.inki.i herkes aydmlatma tasanmc1s1
oldugunu varsayabilir. Bu c;ok normal bir
durumdur. T1pki bir evsahibinin kendi
evinin miman, mi.iteahhiti olabildigi gibi.
I$1gm bi.iyi.isi.ine kap1lmamak olanaks1z!
Karanhkta nerede dursa kendini bir
$ekilde gi::isteriyor. Mobilya gibi, ta$ gibi
degil en gizli ki::i$eden bile karanhkta
ortaya c;1kar, gi::ize gi.izel gi::iri.inebilir,
ama kullamld1g1 $ekli ile etkin mi, uzun
vadedeki davram$1 ne olacaktir, amacma
uygun mu, dogru bir kaynak m1dir? Bu
sorularm sorumlusu profesyonel bir
aydmlatma tasanm1os1 olmahdtr.
Olkemizde de mimari aydmlatma
tasanm1 meslegi gi.in gec;tikc;e ilgi gi::iri.iyor
ki her gec;en y1lda say1lan artan yaz1, dergi
ve insanlar da bunu gosteriyor. Ancak
uzun vadedeki dilegimiz, iilkemizde
tohumlanm atmaya c;ah$tlg1m1z bu i::izel
meslegin basit bir i$ alam olarak yer
edinmeyip; egitimli ve tasanmmda kayg1
ta$1yan bir nesil ile, bunun bir sekti::ir
olarak bilinc;li, saygm ve kaliteli rekabet
ko$ullan ~er~evesinde ki.iresel pazarda
da, yerel duru$umuz ile ya$am kalitesini
arttra,rak daha da ileriye ta$1yabilmek.
Aydrnlatma tasanmaslillil niteligi,
yetenegi ya da yakl~lilll ne olmah sizce?
NERGiZ ARiFOGLU Aydmlatma
Tasanm1os1 bu sorumlulugu meslek
olarak icra eden ki$idir. Ald1g1 aydmlatmc:
egitimi ile, kent i::ilc;eginden ince yap1
olc;egine kadar bi.iti.inle$tirebilen,
edindigi deneyimler dogrultusunda 1$lkla
i.ic;boyutlu di.i$i.inebilme yetisinde, 1$1gm
malzeme ile davram$larma egemen,
alternatif c;ozi.im i.iretebilme, mekanlarda
1$tk ile alg1y1 yonlendirebilme bilgi
ve deneyimine sahip olan ki$idir.
Bu giysi bir anda i.izerine oturmaz
kimsenin; zamanla insan-mekan ve
1$lkla yogrulup sonu~lanm gi::irdi.ik~e,

yak/0~1mlanm

meslekte olgunla$ttkr;a ta$lar yerine
oturmaya ba$lar. Aydmlatma tasanmos1;
proje i.izerinde armati.ir yerle$imi
yaparak karanltktan kurtaran degil,
1$tg1 o mekan ve o ki$iler ic;in ~e$itli
ko$ullan bir araya getirerek oraya ozel
tasarlayan ki$idir. Bu ki$ilerin herhangi
bir i.iri.in satt$1 ya da i.iretimi yoktur.
Ana gi::irevi, aydmlatma tasanmm1
mimari ile dogru olarak bi.iti.inle$tirip
i::ingi::iri.ilen bi.itc;e c;erc;evesinde bir mekam
kullam$h ve duyarh bir bic;imde dogru
teknikleri kullanarak aydmlatmakttr.
Amar; dogru yerde dogru 1$tg1 "marka
bag1ms1z" olarak tasarlamakttr. Mimar
projesinden, Aydmlatma Tasanmos1 ise,
projenin aydmlatma kaleminin dogru
yi::inlendirilmesinden, uzun vadede
ba$tan i::ingi::iri.ilemeyen sorunlardan,
mimari ile uyumundan, mi.i$terinin
ger~ek beklentilerine kadar bir~ok
noktadan ve verdigi dam$manltk
sonunda ~1kacak sonu~tan dogrudan
sorumludur. Bu noktalar arasmda
verimlilik, ~evresel uyumluluk, yaplill
teknigi c;i::izi.imleme, say1s1z alternatif
it;inden mi.i$terisi i~in en dogru
~i::izi.imi.i bulabilme yetisi zaten olmazsa
olmazlardir.
Aydmlatma tasanmosmm \ah~ma
alam nedir? Sizin projeleriniz i::il\ek
ya da tip olarak i::ibekleniyor mu?
NERGiZ ARiFOGLU I$1g1 tasarlamak
bize gi::ire bi.iyi.ik bir sorumluluk. Bunu
birc;ok ac;1dan ele alabiliriz. Tasanma
ve i$levsel i::ilc;i.itlere uygunluk,
kullamo isteklerine, yap1lacak i$e,
ya$anacak atmosfere uygunluk, bi.itc;eye
uygunluk ... Bakin bu en i::inemlisi zaten.
Olkemizde yap1lan projelerin bi.iyi.ik
bir ~ogunlugu bi.itc;esel ko$ullarm
ve yatmmcmm vizyon smmnda
$ekilleniyor kimi zaman. Aydmlatma
kalemi de aym durumda. Biz aydmlatma
kaleminin dogru yi::inlendirilmesinden,
mimari konsept ve yap1sal i::izellikleri
ile orti.i$mesinden, verimliligi kadar
yarat10 fikirler ic;ermesinden ve say1s1z
alternatif c;ozi.im ic;erisinden mi.i$terimiz
i~in en dogru ~i::izi.imi.i bulabilmektensorumlu gi::iri.iyoruz kendimizi.

Bu bahsettiklerimizin tamammda
ko$ullar dahilinde ilerlemek
durumunday1z. Tabii bir de, herhangi bir
aydmlatma malzemesi i.iretmek, satmak
ya da stok eritmek gibi bir kayg1m1z
olmad1g1 ic;in c;ok esnek hareket
edebiliyoruz. Tasanma ti.imi.iyle olmas1
gerektigi yi::inde marka bag1ms1z yi::in
verebiliyoruz. Bunu mimari tasanmm
oldugu bi.iti.in alanlar i~in ve bi.iti.in
kullamolar it;in yap1yoruz. Tasanmm
smm yoktur, ~i.inki.i her $ey insan ic;in.
bi.it~esel

Mi.i~teriniz

kim?

NERGiZ ARiFOGLU Projesine deger veren
ve sonuc;ta binasmm nas1l gi::iriinecegine,
neler hissettirecegine, uzun si.iredeki
davram$lanna, zamana ve bi.itc;esine i::inem
veren deneysel i$ler ile kay1plara girmek
istemeyen, disiplinleraras1 ~ah$ma bit;imine
inanan mimarlar ve yatmmolar bizi tercih
ediyorlar. Bas1h i$lerin haricinde, daha ~ok
si::izli.i referanslar bizi onlar ile ortak bir
noktada topluyor.

Teknoloji geli$tikc;e farkh
disiplinlerden destek almak gerekliliginin
farkmda olanlar yani projesi i~in
profesyonel bir ekip olu$turan firmalar
ile c;ah$1yoruz. Projelerini c;ok degerli
mimarlar ve mi.ihendislik gruplan, farkh
disipinlerdeki dam$manhk ekipleri
ile profesyonellik ic;inde yi.iri.iten
yatmmc1lar aydmlatma tasanmm1
$ansa btrakm1yor, i$in kalitesini devarn
ettiriyor.
Bu meslek gittikc;e geli$ecek ve daha
fazla ki$iye gerek olacak. c;:ok cazip.
Ancak $imdilerde i$in bir ucundan
ba$ka ama~larla girrneye c;ah$anlar var,
"darn$manhk" ad1 altmda; satJolar,
i.ireticiler, kendini tasanmo ilan edenler,
duyuyoruz. Ancak farkh bir bak1$ a~1s1
ve farkh bir c;ah$ma etigi ile ortaya c;1kan
sonuc;larmdan ne yaz1k ki geli$mekte olan
bu meslek zarar gori.iyor. Bu anlamda
i$verenleri, yatmmolan ve darn$man talep
eden mimarlan daha fazla bilgilendirrnek
gerekliligine inarnyoruz. Bir de yalmzca
fiyat bazh yap1lan gi::iri.i$rneler ve
k1yaslamalar olabiliyor ki kimi zarnan,
tasanmcmm ve i$e yakla$tmmm en zor

anlat1lan k1smi. Bi.iti.in bunlara kar$m
bas1h i$lerin haricinde, daha c;ok si::izli.i
referanslar bizi gerc;ek gereksinirn
sahipleri ile ortak bir noktada topluyor.
Tasanmdan uygulamaya dek olan
si.ireci kontrol edebiliyor musunuz? Ya
da bu si.irec;te kar$1la$tlg1mz gi.i\li.ikler
neler?
NERGiZ ARiFOGLU Bi.iti.in projelerirniz,
yap1tlanm1z, c;ocuklanm1z gibi. Si.irecin
ba$mdan sonuna kadar bi.iyi.ik bir
ernek ve ozveri ile c;ah$rnalanmm
sergiledigimiz, 1$tga ili$kin hislerimizi .. ,
tasanm olarak kag1da di::ikti.igi.imi.iz
projelerimizin yi.ikselerek ayaga kalkt1g1
ve ruh buldugu her a$amay1 takip
edebilmek bizi mutlu ediyor. Projeler
ile duygusal bir bag kurdugumuz ic;in
bittiginde bile y1llar soma yarnndan
gec;erken aym resim karelerini korumalan
ic;in uyanlarda bulunuyoruz.

