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Koçak Yal›s›
Metin: Mustafa Seven
Foto¤raflar: Arvin C. Biricik

Yeniköy’deki Esma Sultan Yal›s›’n›n hemen yan›ndaki Koçak Yal›s› (Balyan Yal›s› olarak da bilinmekte) kuflkusuz ‹stanbul
Bo¤az›’n›n gerdan›ndaki narin incilerin önde gelenlerinden biridir. Ünlü Mimar Sarkis Balyan(1835-1899) taraf›ndan Paledyen*
tarzda infla edilmifl bu önemli yal›n›n eski sakinleri aras›nda Osmanl› dönemi hariciye naz›rlar›ndan Kara Todori Pafla ve
günümüzün önde gelen tasar›mc›lar›ndan Zeynep Fad›ll›o¤lu’nu say›labilir.
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PROJE

detaylar›n ›fl›kla ön plana ç›kart›lmas› planland›.
Pencere üstlerindeki kabartmalara gönderilen
lokal ›fl›kta göz konforunu gözeten so¤uk ›fl›k
yans›t›c›l›, UV stop Osram lambalardan yard›m
al›nd›. Yan sütunlar ve pencere aras›ndaki
sütunlarda ise ›fl›¤›n gitmesini istedi¤imiz
yükseklik ve geniflleme aç›s›n› hesaplayarak
Halolux BT’ler yard›m›yla yap›n›n hatlar›n›
alg›lamam›za yard›mc› olacak ›fl›k izleri
oluflturuldu. Ifl›k kaynaklar›n›n yerleflimi en çok
çal›fl›lan düflünülen konulardan biriydi. Hem
yap›n›n tarihi niteli¤i ›fl›k kayna¤› montaj›
konusunda k›s›tlay›c›yd› hem de armatürler
yal›n›n gündüz kullan›m›nda dikkat çekmeyecek
flekilde konumland›r›lmal›yd›lar. Bu zorluklar›
dikkate alarak bulunan çözümde, yüzeye monte
armatür hacmini düflürerek ve deniz kenar›ndaki
bir yap›n›n fliddetli rüzgar ve nem sebebiyle
karfl› karfl›ya kalaca¤› korozyonu hesaba katarak
Tridonic Atco harici mekan komponentleri
armatürlerden farkl› bir konuma yerlefltirildi. Çat›
bölümünde bulunan göz pencerelerin ara
bölümlerine uygulan›lan d›fl cephe led stripler
ise hem bu detay› öne ç›kard› hem de çat›
konturunu belirginlefltirdi. Binan›n arka
cephesinde de ön k›s›mdaki prensipler gözetildi.

Naciye Koçak ve annesi Servet Koçak’›n bu yal›y›
ve yal›n›n onlar için önemini anlat›fllar›nda en
etkileyici olan, yal›y›, kiflisel bir varl›¤›n ötesinde
flehrin ve bo¤az›n bir parças› olarak görmeleri ve
bu eserin ayd›nlat›lmas›n› kiflisel bir ihtiyaçtan
çok kentsel bir sorumluluk olarak alg›lamalar› idi.
Yal›n›n bo¤aza bakan cephesindeki iki katta
toplam on adet genifl pervazl› yüksek kanatl›
pencere bulunuyor. Bu pencerelerin iki taraf›nda
bulunan sütunlar› birlefltiren kemer formunun
içindeki kabartmalar ise ön cephenin en dikkat
çekici unsurlar› oluyor. Yine ön cephenin ikinci
kat›nda bulunan balkonun bindirmeleri (fürufl)
son derece estetik. Ön cephenin kenarlar›ndaki
sütunlar siluetin s›n›rlar› belirlemede yard›mc›
olurken, çat› kat›nda bulunan göz pencereler ise
çat› hatt›n› tamaml›yor.
Ayd›nlatma tasar›m›n› flekillendiren unsurlar›n
bafll›calar› flöyle oldu: Yap›n›n tarihi niteli¤inin
vurgulanmas›, bo¤az›n ›fl›ksal siluetine uyum,
mimari bütünlü¤e uyum, gündelik kullan›m
konforu.
Bu tasar›m özelinde, bo¤az çevresinde s›kça
flahit oldu¤umuz üzere genel bir cephe
ayd›nlatmas› yap›lmas›n›n aksine, mimari

*Aç›klay›c› Not: 16. yüzy›l›n çok önemli sanatç›lar›ndan
biri olan mimar Andrea Palladio’un ad›n› tafl›yan bir
üsluba Palladio Üslubu denir. Buna göre mimarl›¤a
önce akl›n, daha sonra da klasik mimarl›k ö¤elerinin
hakim olmas› gerekmektedir. Bu üslup ak›lc›l›¤›n›
düzenli, simetrik biçimlerle, klasikli¤ini de antik ça¤
mimarl›¤›ndan faydalanmas› ve bezeme sanat›n›
kullanmas›yla belirtir. Balyanlar, Palladio üslubu
konusunda sadece uygulay›c› olmam›fl, baz› ö¤eleri
kullanm›fl, Osmanl› mimarisiyle harmanlam›fllard›r.
Palladyen pencere, dört sütunlu girifl, yüksek girifl gibi
“palladyen” ö¤elere eserlerinde rastlan›r. Örne¤in
palladyen pencere, yar›m daire fleklinde bir penceredir.
Palladyen üslubun kullan›lmas›nda sadece estetik
kayg›n›n de¤il, dönemin bat›l›laflma e¤ilimi hesaba
kat›ld›¤›nda siyasal gerekçelerin de bulundu¤u
düflünülmektedir.

Koçak Yal›s›, ‹stanbul

Proje künyesi:
‹flveren: Naciye Koçak
Mimar: Sarkis Balyan
Ayd›nlatma Tasar›m›: Mustafa Seven, Seven Lights
Kullan›lan ürünler:
Kabartma spotlar›: Platform Ayd›nlatma
Sütun yönlendirmeleri: Haylight
Özel üretimler: Acro Lite
LED ürünler: Çelik Dizayn
Lamba: Osram - Halopar ve Halolux serileri
Komponent: Tridonic Atco
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