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A  This study suggests the concept of layering as a “generative” operation in 
architectural design process. To understand the generation of architectural forms and trace their 
transformations in this process, this study proposes layering as an integrative and intellectual 
operation embracing analysis, design and representation phases of architecture. In order to 
do that, the operation of layering is discussed under three titles: Layering as an analytical tool, 
as a design tool and as a representational tool. This means that, “layering” can operate to 
understand complex forms (to decode), to generate space (to design), and to communicate in 
design process (to represent). In this context, for a deeper inquiry into the operation of layering, 
House II (1969-70) designed by Peter Eisenman is analyzed. The complex and layered form of 
House II addresses an extensive formal analysis that attempts to reveal the formations and 
transformations of layers constituting the building. Considering the building as a formal system, 
“layers” are defined as the fragments of the whole, and “layering” is conceptualized as the 
main operation that organizes relationships between these fragments. These analyses reveal 
the multi-layered formation of House II.  Creating an architectural system, the operation of 
layering has the capacity to organize varied architectural elements by defining relationships 
in-between them. 

K  Operation of layering, architectural de-coding, architectural form, Peter Eisenman, 
House II
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 Bu çalışma mimari tasarım süreci içinde katmanlama fikrini “üretken” bir operasyon 
olarak ele alır. Mimari biçimlerin üretimini anlamak ve bu süreç içinde bu biçimlerin 
dönüşümlerini izlemek için, bu çalışma katmanlamayı mimarlığın analiz, tasarım ve temsiliyet 
aşamalarını kapsayan tümleşik zihinsel bir operasyon olarak önerir. Bu anlamda, katmanlama 
operasyonu üç başlık altında ele alınmıştır: Analiz aracı olarak, tasarım aracı olarak ve temsiliyet 
aracı olarak katmanlama. Başka bir deyişle, “katmanlama” karmaşık biçimleri anlamak 
(çözümlemek), mekân üretmek (tasarlamak), ve tasarım sürecinde iletişim kurmak (temsil 
etmek) için kullanılabilir.  Bu bağlamda katmanlama operasyonunu daha iyi sorgulamak için 
Peter Eisenman tarafından tasarlanan “Ev II” (1969-70) projesi çalışılmıştır. Ev II’nin karmaşık ve 
katmanlı yapısı, biçimlenmeleri ve yapıyı oluşturan katmanların dönüşümünü açığa çıkarmaya 
çalışan derinlemesine bir biçimsel analiz gerektirir. Yapı örgün bir sistem olarak ele alındığında 
“katmanlar” bütünün parçalarını ve “katmanlama” bu parçalar arasındaki ilişkileri kuran birincil 
eylem olarak tanımlanır. Bu analizler Ev II’nin çok-katmanlı yapısını ortaya çıkarır. Bu çalışmanın 
sonucunda, katmanlama eyleminin mimari ve biçimsel ilişkileri aynı anda üretmeyi mümkün 
kılan örgütleme kapasitesi ortaya çıkmıştır

A  K  Katmanlama operasyonu, mimari çözümleme, mimari form, Peter Eisenman, 
Ev II
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Bu çalışma mimari tasarım süreci içinde kat-
manlama fikrini “üretken” bir operasyon 
olarak ele alır. Mimari biçimlerin üretimini 
anlamak ve tasarım süreci içinde biçimlerin 
dönüşümlerini izlemek için, katmanlama ope-
rasyonu mimarlığın analiz, tasarım ve temsi-
liyet süreçlerini kapsayan tümleşik-zihinsel 
bir operasyon olarak önerilir. Bu anlamda, 
katmanlama operasyonu üç başlık altında ele 
alınmıştır: Analiz aracı olarak, tasarım aracı 
olarak ve temsiliyet aracı olarak katmanlama. 
Başka bir deyişle, “katmanlama” karmaşık bi-
çimleri anlamak (analiz etmek), mekân üret-
mek (tasarlamak), ve tasarım sürecinde ileti-
şim kurmak (temsil etmek) için kullanılabilir. 

Katmanlama operasyonunu daha iyi anlamak 
için Peter Eisenman tarafından tasarlanan Ev II 
projesi (1969-70) çalışılmıştır. Ev II’nin karma-
şık ve katmanlı yapısı, biçimlenmeleri ve ya-
pıyı oluşturan katmanların dönüşümünü açığa 
çıkartmaya çalışan derinlemesine bir biçimsel 
analiz gerektirir. Yapı örgün bir sistem olarak 
ele alındığında “katmanlar” bütünün parçala-
rını, ve “katmanlama” operasyonu bu parçalar 

arasındaki ilişkileri kuran birincil eylem olarak 
tanımlanır. Bu analizler Ev II’nin çok-katmanlı 
yapısını ortaya çıkarır. 

Katmanlamanın özü olan "katman", kendi 
başına bir mekan oluşturma potansiyeline 
sahip olmayan, ancak önerebilen, iki boyut-
lu bir durumdur. Bu nedenle, bu çalışmada 
mimari mekanı oluşturan unsurlar "katman" 
ve "derinlik" olarak tanımlanmıştır. Katman-
lar "geçirgen" olduğunda katmanlar arasın-
da tanımlanan boşlukların birbirlerine nüfuz 
etmesi olasılığı vardır. Ardından katmanlar 
arasındaki süreklilik elde edilir; bu, mekanla-
rın "birinin arkasında dolaşmasını sağlar". Bu 
süreklilik, katmanlar arasında derinliği sağlar 
ve çeşitli katmanlar arasındaki ilişkileri ortaya 
koyar. Bütün bu koşullar katmanlama işlemi 
ile üretilir.

Mario Gandelsonas’ın tanımıyla katmanlama, 
farklı katmanlar arasında bir dizi ilişki oluştu-
rarak karmaşık ilişkilerin belirli bir düzlemden, 
ya da, gerçek ya da kavramsal noktadan veya 
referanstan üretilen dizili bir seri kurmasını 
organize eder.  Bu bahsedilen referans, diğer 
katmanların bu katmana referansla uzayda 

  Düzlemsel katman, 
mekansal katman, 
katmanlama operasyonu 
ve  başlangıç düzlemini 
[datum] gösteren diyagram
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konumlandırıldığı başlangıç noktası [datum] 
olarak adlandırılabilir. (Şekil 1) Peter Eisen-
man, katmanların birbirini türetme ve bir ara-
ya gelme eylemini "eklemeli" süreçler olarak 
tanımlıyor.   Bu ekleme operasyonunda kat-
manlar hem düzlemsel hem de mekânsal ola-
bilir; dikey veya yatay olarak yerleştirilebilirler.

Fiziksel mekan tanımında, katmanlama eylemi 
derinlik imasında bulunur; bu nedenle, ancak 
birbirleriyle ilişkili olarak var olabildikleri için 
katman ve derinlik kavramlarını izole etmek 
mümkün değildir. Bu anlayışta derinlik hacim 
kalınlığını ve dolayısıyla tabakalar arasındaki 
boşluk mesafesini ifade eder.

Charles Jencks, Mimarlıkta Yeni Paradigma 
adlı kitabında "katmanlama ve muğlaklık” 
kavramlarını –eğrilikler [skews], kayan eksen-
ler ve uyumsuz figürleri türeten - mekansal 
katmanlamayı geliştiren Post-modern me-
kanın deneysel hareketlerinden biri olarak 
tanımlıyor. Jenks’e göre bu hareket 1985'den 
sonra tüm katlama [folding], blob mimarisi 
ve biyomorfik gibi bilgisayar destekli tasarım 
hareketlerine yol açar. Katmanlamadan katla-
ma, blob ve biyomorfik tasarıma geçişteki bu 
dönüşümle ilgili olarak denebilir ki katmanla-
ma, hesaplamalı tasarım yöntemlerinin temel 
operasyonlarından birisidir. Katmanlamanın 
güncel mimarideki yansımaları, "katman"ı bir 
nesne yerine operasyonel bir araç olarak kav-
ramsallaştırılarak bulunabilir.

  E  E  
II  K    

“Yalnızca tasarım sürecini bilerek, onun 
[Peter Eisenman] mimarisinin özüne erişe-
biliriz.”  (Moneo, 2004)

Bu bölüm, Ev II’nin üretim sürecinde katman-
lama yönteminin nasıl kullanıldığını inceler. 
Bina, bu işlemle ilk formundan (jenerik form) 
son forma (özel form) geçer. Bu nedenle, Ei-
senman’ın Ev II’sinde bir tasarım aracı olarak 
katmanlamanın katkısını anlamak ve katman-
ların dönüşümünü gözlemlemek için, yapı 
bileşenlerine ayrıştırılarak incelenecektir. Bu 
çözümleme katmanlama işleminin tasarım sü-
recini ve sonuçta yapı formunu nasıl ürettiğini 
göstermek için güçlü bir örnektir. Eisenman, 
Diyagram Günlükleri adlı kitabında "katman-
lama" eylemini "kavramsal bir araç" olarak 
tanımlar. Projelerinde önerdiği biçimsel ve 
kavramsal araçları ve bunların uygulanmasını 
gösterdiği Peter Eisenman’in araçları tablosu, 
bu operasyonun Ev II projesinde kavramsal ve 
üretken bir araç olarak kullanıldığını göster-
mektedir. 

Ev II’nin katmanlama hareketini ve bununla 
birlikte bu üreyen katmanların mimari me-
kana katkısını incelemek için, önce binayı 
oluşturan dönüşüm sürecini anlamak gere-
kir. Jenerik formu bir kare prizma ile başlayan 
tasarım süreci, sonrasında, dönüşümler ve 
katmanlama operasyonu ile üreyen oldukça 
karmaşık ve çok katmanlı bir mimari sistemi 
üretir. Bu geometrik sistem bir seri katmanla-
ma ve bunların üst üste geçmeleri ile yapının 
duvarları, çatı üzerindeki açıklıklar, merdiven 
gibi farklı mimari öğeleri üretir.

Başlangıçtaki kare prizma, plan düzleminde 
kafes benzeri yapısal çerçeve oluşturan do-
kuz-kare gridle [9 square grid] da betimlene-
bilen bir hacim tanımlar: Bu grid, düzlemlerin 
ve hacimlerin bulunduğu Kartezyen bir mekan 
görevi görür. Bu kare hacmi, "dört düzlem di-
zisi veya düzlemler arasında katı olarak görü-
len üç hacim serisi" ile de tanımlanabilir. Buna 
göre, "... dokuz karenin gridin altta yatan bir 
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  a) başlangıç 
formu b) diyagonal kayma 
c) diyagonal kaymanın 
yansıması

zorlar.”  Uzaklaşma sonucu ortaya çıkan me-
safe, katmanların bağımsız çalışmasını sağlar. 
Dolayısıyla, yapı hacmi yapısal unsurlardan 
kurtarılır.

Bu ızgaralar arasındaki kayma sonucunda bir 
miktar alan kalmaktadır. Bu katmanlar arasın-
da kalan hacimlerin kasıtlı olduğu Eisenman’in 
çizimlerinden anlaşılmaktadır. Bu konuda Ei-
senman "çapraz kayma tarafından üretilen 
kolonların, duvarların ve hacimlerin konumla-
rı iki referans noktası oluşturur" der.   Bu re-
feransların yardımı ile hem duvarları hem de 
kolonları farklı bakış açılarından nötr bir refe-
rans olarak okumak mümkündür. Bu durum 
binanın katmanlı bir okumasını oluşturur.

Bu iki ızgaranın yanı sıra, Ev II’nin tasarım 
sürecinde tanımlanmayan üçüncü bir ızgara 
mevcuttur. Bu ızgaranın bahsi ne Eisenman’in 
diyagramlarında ne de metinlerinde geçmez. 
Benim yorumum olan bu üçüncü katman, 
hacimlerin birbirlerinden bağımsız olarak ça-
lışması için ayrılması gerekliliğinin sonucudur 
ve sonuç formunda hacimler arasındaki boş-
lukları oluşturur. Yapısal olmayan katmanın 
ilk katmana referansla diyagonal yansımasıdır 
(Şekil 2). 

Izgaraların bu şekilde katlanması her iki ek-
sende bir çapraz katmanlama üretir. İlk ızga-
ra sistemi, kolonlar ve kirişleri tanımlayan bir 
yapı oluşturur. (Şekil 2-a) Diyagonal kaymanın 
sonucu olan ikinci ızgara, (Şekil 2-b) duvarla-
rın yerleştiği bir düzen oluşturur. Benim yo-

yapı olarak görülebileceği gibi, Düzlemlerin ve 
hacimlerin aksiyal zıtlığı bu yapının dönüşü-
münü ürettiği görülüyor. " 

  R    
I  K

Ev II'nin ilk formu bir kare prizmadır. Bu kare 
prizma binanın genel formu [generic form] 
olarak da adlandırılabilir. Kare prizma, bir ka-
fes benzeri bir yapı oluşturan dokuz kare ızga-
ra (9SG) ile tanımlanabilen bir hacim önerir: 
Izgaranın kesişim noktaları kolonlarla tanımla-
nır. Bu ızgara veya çerçeve, düzlemlerin ve ha-
cimlerin bulunduğu Kartezyen bir mekan gö-
revi görür. Bu kare hacmi, "dört düzlem dizisi 
veya düzlemler arasında kalan üç hacim seri-
si" ile de tanımlanabilir. Buna göre, "... dokuz 
karenin ızgarasının altta yatan bir yapı olarak 
görülebileceği halde, eksenel muhalefet düz-
lemlerin ve hacimlerin bu yapının dönüşümü 
yarattığı görülüyor. "

İlk form için, Eisenman şöyle diyor: "orijinal 
kare dokuz kareye bölünmüştür. Bu kareler, 
16 kare kesitli kolon içeren bir matris ile işa-
retlenmiştir.”  Bu 9-kare yapısal ızgaradır ve bu 
nedenle" gerçek ızgara" olarak adlandırılabilir. 
Diyagonal kaydırma operasyonu sonucunda 
bu 9-kare-ızgara, "x" mesafesi kadar kayarak 
çoğalır. Ortaya çıkan ikinci ızgara, taşıyıcı ol-
mayan duvar düzlemlerini düzenleyen yapısal 
olmayan bir ızgaradır. Dolayısıyla, bu ikinci re-
ferans gerçek değil "sanal bir" referanstır.

Kolonların matrisi olan ilk ızgara bina hacim-
lerini içerirken, kaydırılmış ızgaralar düzlemsel 
elemanları yani duvarları düzenler. Kolonla-
rın matrisi bir katman tanımlar ve düzlemler 
başka bir katmanı tanımlar. Eisenman’a göre, 
farklı katmanlar olarak tariflenen bu iki ızgara 
farklı elemanları formüle eder ve "diyagonal 
kayma bu iki katmanı birbirinden uzaklaşmaya 
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bakaya ayrılmıştır. Bu üçlü bina hacmi bölün-
mesi, üst katta bir "programatik katmanlama" 
yaratmaktadır, ancak alt katta boşlukların kat-
manlaşması karşıt yöndedir.

Bu üç hacim, (Şekil 3-a) bir diyagonal tanım-
lamak için batıdan doğuya doğru geriye çeki-
lerek açık ve kapalı alanlar arasındaki ilişkiyi 
oluşturur. (Şekil 3-b) Ardından, bu üç hacim 
üst kattaki hacimler arasındaki fiziksel bağlan-
tıyı koparmak için batıdan doğuya kademeli 
bir şekilde yükselir. (Şekil 3-c) Bu kademelen-
me, yapının üst katındaki döşemeler arasın-
daki kırılıp yükselmeleri ve bunları birbirine 
bağlayan basamakları oluşturur. Bu yükselme 
binanın üç bölümlü ve katmanlı okumasını 
vurgular. Kademelenerek yükselen bu üç ha-
cim yatayda da kademeli olarak bölünerek 
mekansal katmanlamayı dengeler. (Şekil 3-d) 
Ardından, diyagonal kayma ile ortaya çıkan 
kalıntı hacimler [residual volumes] bu hacim-
lerden çıkarılır. (Şekil 3-e) Bina hacmi, batıdan 
doğuya uzayan katmanların her birinden doğu 
cephesinde çıkan projeksiyonlarla daha da 
vurgulanır. (Şekil 3-f)

   K

Yapının dönüşümünün başlangıcında diyago-
nal kayma ile ikincil bir katmanlama meydana 
gelir. Bu katmanlama, ikinci 9 kare gridin orga-
nize ettiği duvarları tanımlar. Bu duvarların ko-
numlanması, yapı hacminin katmanlaşmasına 
diktir ve kuzey-güney ekseni boyunca arka ar-
kaya gelerek sıralanmaktadır. Yapı hacmi, bu 
sıralı duvarlar tarafından daha da tanımlanan 
hacimlerin duvarlardan çıkartılması sonucu 
oluşur. Bu dikey katmanlar "duvarları ... ku-
zeydeki tam boy duvardan diyagonal boyunca 
hareket ettikçe azalır."  (Şekil 4) Hacim boyun-
ca kısalarak oluşan diyagonal duvar yapıları üç 
ana hacmin arasındaki sınırları tanımlar.

rumum olan üçüncü ızgara, binanın katmanlı 
okumasını, kuzey-güney doğrultusunda üst 
kattaki bina hacimleri arasında boşluklar oluş-
turarak ve doğu tarafında çıkmalar üreterek 
ortaya koyar. (Şekil 2-c)

Ev II, çeşitli katmanlar arasındaki ilişkileri or-
ganize eden bir ızgara sistemine referansla 
hem dikey hem de yatay olarak düzenlenmiş 
katmanlardan oluşur. Eisenman, ızgarayı "tüm 
algılar için referansların çerçevesi"   olarak dü-
şünür. Dolayısıyla, Ev II’nin tüm biçimsel olu-
şumlarının ve dönüşümlerinin ana referans 
noktası olan ızgara, dikey ve yatay tabakaların 
düzenlenmesinde altta yatan bir yapı oluştur-
duğuna dikkat çekilebilir. Benzer şekilde Char-
les Jencks, Eisenman'ın ızgara kullanımına 
vurgu yapıyor: Izgara, referans düzlemi olarak 
ima edilir. Bu, binanın içindeki rotanın kav-
ramsal ızgarayla ilgili olduğu anlamına gelir.  

Rafael Moneo, Teorik Anksiyete ve Tasarım 
Stratejileri adlı kitabında Eisenman’ın mimari-
si için tüm üretimlerin ve dönüşüm süreçleri-
nin tetikleyicisi olarak ızgara kavramını vurgu-
lar ve şöyle der: "Mimarın üzerinde çalışması 
için ideal ızgaranın ilk biçimsel itkiyle nasıl ak-
tive edildiğini görüyoruz. Bu, bir dizi dönüşüm 
ve keşfe yol açar ve bunlar mimari işin her aşa-
masında belgelenir. " 

   K

... bina hacmi [...] genellikle bir binanın asıl 
kavramsallaştırmasını en açık şekilde orta-
ya çıkarır...  (Eisenman, 2003)

Dönüşüm süreci, House II'deki bina hacmi 
analiz edilerek izlenebilir. Kare prizmatik yapı 
hacminin "düzlemler arasında katı olarak 
görülen üç hacim serisi" olarak tanımlanabi-
leceği daha önce belirtilmiştir. Ev II'deki aynı 
anlayış içinde bina hacmi, üç eşit mekansal ta-
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  Ev II’nin yapı 
hacminin dönüşümünü 
gösteren diyagram. Peter 
Eisenman’in Houses of 
Cards (New York: Oxford 
University Press, 1987) adlı 
kitabındaki diyagramlar 
esas alınarak yazar 
tarafından tekrar çizilmiştir.
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  Duvarların 
dönüşümünü gösteren 
diyagram (Eisenman’in 
çizimleri esas alınarak 
yazar tarafından 
tekrar çizilmiş ya da 
düzenlenmiştir.)

     S

Süperimpozisyon eylemi katmanların uzay-
daki düzenlenişine karşılık gelir. Küçük bir 
ayrımla, süperimpozisyon, katmanların birbi-
rine kenetlenmesini, farklı öğelerin üst üste 
yerleştirilmesini önerir. Bu tanımla ilgili ola-
rak, iki veya daha fazla katman üst üste bin-
dirildiğinde, etkileşimleri öne çıkararak farklı 
ilişkiler tanımlarlar. Buna ek olarak, bu eylem 
kendi otonom mantığına sahip oldukları için 
katmanlara esneklik sağlar. Sonuç olarak, kat-
manlar, aralarındaki derinlik vasıtasıyla hem 
kendiliğinden - hem de kendi içinde parçalanır 
- ve diğerleriyle ilişkilenirler.

Ev II'de katmanlar arasındaki bu ilişkiler biçim-
sel bir düzende kurulmuştur. Bu biçimsel dü-
zen için Eisenman şöyle der: "Tasarım sürecin-
de mimari formun herhangi bir düzeni ya da 
organizasyonuna sistem denir; daha açık bir 
şekilde biçimsel bir sistem olarak adlandırı-
labilir.”   Katmanlamanın farklı eksenlerde üst 
üste gelmesi sonucu biçimsel bir sistem olu-
şur. Yukarıda bahsedilen katmanların - ızgara, 
yapı hacimleri, duvarlar, cepheler ve döşeme 
plakalarının üst üste çakışması; oturma odası, 
yatak odası, çalışma odası, mutfak, servis, do-

Güneydeki duvar, bu duvarları oluşturan alt-
taki gridin uç noktasını tanımlar. Bir duvar 
olmaktan öte dikdörtgen kesitli bir kolon gibi-
dir. Alttaki gridi tanımlamak amacıyla üst kat 
levhanın hemen altındaki sürekli bir kiriş bu 
duvarları birbirine bağlar.

Duvarlar güneye doğru daraldığı için bina 
kuzeyde tamamen kapanır, tersine, güneyde 
açılarak dış mekanla biter. Binanın daha kapalı 
olduğu durumlarda, alanların derinliği artar. 
Başka bir deyişle, bu duvarların dönüşümü, 
mekânların "derinliğini" belirler. Yapı hacmi-
nin ve duvarların birbirine dik katmanlaşması-
nın bir sonucu olan bu durum, mimari meka-
na karmaşıklık katmaktadır.

Takip eden bölümde dikey katmanların "cep-
heler" olarak katmanlaşmasını tanımlanacak-
tır. Eisenman'ın tariflediği duvarlar bu dikey 
katmanların bir alt kümesidir. Yapısal olmayan 
gridler duvarlar üretirken, yapı hacimlerini ta-
nımlayan ilk gridler (yapısal grid), bölme du-
varları oluşturur. Bu nedenle, II. Evin duvarları 
ve bölme duvarları da dahil olmak üzere tüm 
düşey düzlemler, dikey katmanların bileşenle-
ri olan dikey katmanlar olarak kavramsallaştı-
rılmıştır.
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  Ev II’deki üç 
katmanlı biçimlenmeyi 
ve bunların çakıştırılması 
sonucu oluşan üç boyutlu 
grid sistemini gösteren 
diyagram (Yazar tarafından 
üretilmiştir)

bu mekan, düzlemsel katmanlama ya da yer-
leştirme (çapraz katmanlama) olarak düşünü-
lür"  der. Bu durumda, “mekanların karmaşık 
biçimde gride edilmesi, mekanın yorumlama-
sının sürekli olarak değişimine neden olur." 

 S
Ev II'de katmanlar ve derinlik arasındaki diya-
lektik mimari mekana katkıda bulunur. Kat-
manlama kavramı, üretici bir sistem olarak 
kullanıldığında etkindir. Bu durum, katmanla-
rın bir bütünün parçaları olarak aynı anda var 
olması nedeniyle "diyalektik" oluşturur. Bu 
çalışmada yapılan analizler, Ev II’nin katman-
lama eylemi ile üretildiği ve dönüştürüldüğü 
analitik süreci sorgular. 

Ev II’nin katmanlarındaki karton kesikler [card-
board cut-outs], bir katıdan oyulmuş, eksiltici 
süreçlerle [subtractive processes] oluşmuş bir 
formdan ziyade, eklemeli süreçler [additive 
processes] ile yapılan bir mekanı önermek-
tedir. Bu ekleme işlemi, her bir katmanı diğer 

laşım, düşey boşluklar ve çıkmalar gibi prog-
ram ve mimari öğeleri üretir.

 K    
İ  S
Kuzey-güney (şekil 1), doğu-batı ve döşeme 
katmalarının çakışması sonucu 3 boyutlu bir 
mekânsal grid sistemi ortaya çıkar. Bu mekân-
sal grid sistemi, dikey katmanların (cepheler) 
ve yatay katmanların (döşeme levhaları) üst 
üste bindirilmesiyle üretilir. Eisenman, bu 
diyagramatik katmanları bina içinde belirsiz-
likler [ambiguity] üretmek için sistematik bir 
şekilde çakıştırır. Evi II'nin mekanlarının sürek-
liliği, bu katmanlar tarafından kısmen engel-
lenir. Bu nedenle, Ev artık sadece bir katmanlı 
oluşum değil, bir dizi ilişki sistemi oluşturan 
birkaç farklı katmanlama eyleminin üst üste 
çakışmasıdır. (Şekil 5)

Mimar, mekanın çapraz katmanlama [cross-la-
yering] ile gride edilmesi konusundaki bu tar-
tışmaya paralel olarak şöyle der: "İlk etapta, 



203MS ASİMKANSIZ MEKANLAR | OLANAKSIZIN OLANAĞI

N
Bu metin yazarın Prof. Dr. Berin Gür danış-
manlığında 2012’de tamamladığı “Layering as 
an Architectural Operation: House II by Peter 
Eisenman” adlı yüksek lisans tezi esas alınarak 
yazılmıştır.
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katmanlarla ilişkilendirerek aralarında mekan 
üretimini sağlar. Dönüşümsel süreçler sonun-
da, üretken dikdörtgen düzlemler, detaylandı-
rılmış yapı elemanlarına dönüştürülür.

Analizlerde, mekanın oluşumu ile bir işlem 
olarak katmanlamanın rolü arasındaki karşı-
lıklı ilişki incelenmiştir. Colin Rowe ve Robin 
Slutsky’nin fenomenal şeffaflık [phenomenal 
transparency] kavramı katmanlaşma kavra-
mına paralel olarak kullanılabilirken, bu kav-
ramlar ve çevresindeki tartışmalar tasarım 
sürecini takip ederek mimari formun üretimi 
ve mekanın organizasyonunu çözümlemeye 
yardımcı olur. Ev II'nin analizi, sadece katman-
lama işleminin anlaşılmasına yardımcı olmak-
la kalmayıp aynı zamanda mimari mekanların 
tasarımını ve okumasını sağlayacak yeni bir 
vizyon hattı sağlar. Katmanlama metodu ile 
pek çok mimari yapı incelenebilir. 

Bu araştırma, kendisini katmanlama kavra-
mına ve bu kavramın mimari yapıların oluşu-
munda operasyonel kullanımıyla sınırlar ve 
Eisenman’in tasarladığı Ev II'nin biçimsel ana-
lizini yapar. Bu tür bir biçimsel analiz, bağlam-
sal konuları göz ardı ettiği için eleştirilebilir. 
Bununla birlikte, yapı ve bu nedenle yapı biçi-
mini etkileyen bağlamı ve dolayısıyla dış refe-
ransları göz ardı ederek araştırmacı mimariye 
özgü otonom konuları keşfetmeye yönlendiri-
lebilir. Bu durum, özellikle mimarlık eğitiminin 
ilk aşamalarında öğrenme aracı olarak kat-
manlama yönteminin başka bir potansiyelinin 
de altını çizer. Öğrencilerin tasarım sürecinin 
araçlarını ve operasyonlarını keşfedebilecek-
leri ve deneysel çalışabilecekleri mimari for-
mu bir süreç olarak anlamalarına yardımcı 
olabilecek bir ortam sağlar. Dolayısıyla, kat-
manlama yönteminin eğitimsel bir araç olarak 
kullanılma potansiyeli de bu araştırmanın bir 
başka içerimi olarak düşünülebilir.


