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‹ Ç ‹ N D E K ‹ L E R

Baflyaz›

Haberler

2

3

38Bülent Tanju 20. Yüzy›l Mimarl›k Miras›

Yap› 
Tan›t›m

Söylefli

Makale

36
Finansbank ‹zmir Bölge Müdürlük Binas›

Mimarlar: Sibel Dalokay Bozer - Boran Ekinci

35Urla’da Ev
Mimar: Tamer Aksüt

Yerel/Küresel: 
Küresel Pazarda Yereli Yeniden Düflünmek

Dosya

6Erdal Onur Diktafl, 
Ebru Türkdamar Diktafl

Dosya Editörleri: Erdal Onur Diktafl, Ebru Türkdamar Diktafl

Küresel Pazarda Yerel Üzerine
Yeniden Düflünmek

8Didem Çaylan
Mimarl›k ve Yer(el): Kavramlar
ve Çeliflkiler

11Kerem Yazgan
Mimari Tasar›mda “Küreselleflme
ve Yereli Tekrar Düflünmek”

14Ertunç Goncagül
De¤iflen Tüketim Kal›b›n›n Temsilcisi
Olarak Küresel Mekan Sunumlar› ve
Yerel De¤erlerin Gelece¤i

19M. Burak Alt›n›fl›k -M›fl Gibi

26Zehra Akdemir Ersoy
fiebnem Gökçen Dündar

Yaflanan ‘Yer’ler Sahnelenen
‘Yerel’ler
(‹zmir’de Bir Gezinti...)

23Emel Kay›n
Küresel Dünyada S›k›flm›fll›k  Ya da
Merih Karaaslan’› Anlamak

30Ahmet Vefa Orhon
Yerel Yerleflimler, Evrensel
Yaklafl›mlar: TaosPueblo ve Ksar
Yerleflimleri

32Emre Ergül
AB Entegrasyonu Sürecinde Türk
Mimarl›k Bürolar›n›n Gelece¤i 
Üzerine Spekülasyonlar

45Necdet fieno¤lu Geleneksel Mimarl›k

EGEM‹MARLIK  48    1



Mimarl›k ve Medya
Yap›l› çevrenin oluflumu bir mimarl›k-tasar›m sonucudur.
Bu söylemde mimarl›k en genifl anlamda kullan›lmaktad›r.
‹nsan yaflam›n› s›n›rlayan, yönlendiren ve kolaylaflt›ran
mekanlar›n tasar›m›nda mimarl›k eylemi vard›r. 

Özelden kamusala bütün mekanlarda, mekan›n tasarlan›-
fl›nda mimarl›k oldu¤una göre yaflam›n kendisinde, yani
toplumla mimarl›k aras›nda sürekli bir diyalo¤un varl›¤›n›
söyleyebiliriz. 

Mimarl›k ürünleri sürekli toplumun gözü önünde, bireyle-
rin yaflam›n›n bir parças› olarak etkileflim halindedir. Mi-
mar›n tasarlad›¤›, denetledi¤i ve gerçeklefltirdi¤i ürünün
baflar›s›, kabul görmesi, özellikli olabilmesi mesle¤in top-
luma tafl›nmas›nda, toplumda mimarl›k bilincinin oluflma-
s›nda önemlidir.

Bu önemli rolü üstlenen mimar›n mesleki hizmet üretimin-
de sürekli bilinçlendirilmesi, e¤itilmesi ve gelifltirilmesi
meslek odas›na düflen öncelikli görevlerdendir. 

Meslek adamlar›ndaki yeterlili¤i gelifltirimeyen mesleki ör-
gütlenme, mesle¤in toplumla diyalo¤unu sa¤layamaz. Mi-
mari ürünün nitelikli, estetik düzeyi yüksek, iyi tasarlan-
m›fl olmas› gerekir. Mesle¤in uygulanmas›n›n niteli¤i art›-
r›lmal›d›r. Meslek içi e¤itim programlar›, mesleki denetim
daha etkin k›l›narak, mesleki hizmetin topluma tam ve ek-
siksiz sunulmas›n›n sa¤lanmas› en önemli efliktir.

Son 2 y›ld›r çal›flmalar›m›z› mimarl›k mesle¤inin tan›t›m›-
na yo¤unlaflt›rd›k. Haz›rlad›¤›m›z afifller kentin otobüs du-
raklar›nda, otobüslerinde yer ald›. Dünya Mimarl›k Gü-
nü’nde haz›rlanan pankartlar kent meydanlar›na as›ld›. ‹z-
mir’de 100 okula afifller as›ld›. Önümüzdeki günlerde “Ço-
cuk ve Mimarl›k” temas›nda bafllatt›¤›m›z çal›flmalar›m›z
sürecek. Yan›s›ra okullarda mimarl›k kültürünü aktarmay›
amaçlayan atölye çal›flmalar›m›z gerçekleflecek.

3 May›s 2003 tarihinde gerçekleflen “Mimarl›k ve Medya”
panelinin kitab› elinizdeki dergi ile birlikte da¤›t›l›yor. Bu
panelde dile getirilen görüfllere katk›da bulunman›z,
mimarl›k toplum diyalo¤unun sa¤lanmas›nda etkin
araçlardan biri olan medya iliflkisinin güçlendirilmesi için
önemli....

Yeni y›lda bar›fl, sa¤l›k, baflar›, mutluluk diliyoruz.

YÖNET‹M KURULU

fiube’den Egemimarl›k’tan

B A fi Y A Z I

Merhaba,

Dergimizin, 2003 y›l›n›n son say›s›n›n dosya konusunu;
mimarl›k gündeminde kendine her dönemde yer bulmufl
Yay›n Komitemizde de uzun zamand›r tart›flt›¤›m›z; mimar-
l›kta evrensel-yerel ikilemini farkl› bir bak›fl ile ele alan
“Yerel/Küresel: Küresel Pazarda Yereli Yeniden Düflün-
mek” temas› oluflturuyor. Bu oldukça kapsaml› konuyu yo-
rumlayarak dosyan›n editörlü¤ünü gerçeklefltiren Yay›n Ko-
mitesi üyelerimiz DEÜ Mimarl›k Fakültesi fiehir ve Bölge
Planlama Bölümü Ar. Gör. Erdal Onur Diktafl’a ve Ebru
Türkdamar Diktafl’a baflar›l› çal›flmalar› ve yo¤un emekle-
ri için teflekkür ediyoruz.

Yap› tan›t›m› bölümünde ise dosya konusu ile de örtüflen
iki yap›y›; Sibel Dalokay Bozer ve Boran Ekinci’nin “Finans-
bank ‹zmir Bölge Müdürlü¤ü Binas›” ile Tamer Aksüt’ün
“Urla’da Ev”ini tan›t›yoruz.

Son y›llarda ülkemiz mimarl›k gündeminde 20. yüzy›l mi-
marl›k miras›m›z korunmas›, belgelenmesiyle kamu-
oyunun ve bu konuda çal›flacak kurumsal bir yap›n›n olufl-
turulmas› konusu önemli bir yer tutuyor. Bilindi¤i gibi fiu-
bemiz de ‹zmir ölçe¤inde bu miras›n belgelermesi arfliv
oluflturulmas›, harita ve katalog olarak bas›lmas› konula-
r›nda çal›flmalar yürütüyor. Bu çal›flmalar kapsam›nda Y›l-
d›z Teknik Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Bület Tanju’nun 29
Ocak 2003 tarihinde fiubemizde gerçekleflen söyleflisinin
bant çözümü bu say›da sunuyoruz. 

Derginin serbest makale bölümünde ise Necdet fieno¤lu,
“Geleneksel Mimarl›k” konusundaki görüfllerini bizlerle
paylafl›yor.

Egemimarl›k dergisi, iki say› sonra 50. say›s›n› yay›mlaya-
cak; kuflkusuz bölgesel ölçekte bir mimarl›k dergisinin sü-
reklili¤i aç›s›ndan önemli bir say›. Egemimarl›k’›n
50.say›s› derginin içeri¤i, biçimi, yay›n politikas› konusun-
da okuyucular›m›z›n de¤erlendirme ve önerilerine de yer
veren bir içerik ile yay›mlanacak. Bu konuda katk›lar›n›z›
bekliyoruz.

‹yi okumalar...

YAYIN KOM‹TES‹
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Mimarl›¤› Tan›tan Afifllerimizi
Okullarda Sergiliyoruz

Mimarl›k mesle¤ini tan›tma amac›yla
haz›rlad›¤›m›z afiflleri ‹zmir Milli E¤itim
‹l Müdürlü¤ü’ne ba¤l› ilkö¤retim okul-
lar›na ve liselere ast›k. “Çocuk ve Mi-
marl›k” temas›yla bafllat›lan, evrensel
mimarl›k kültürünün toplumun her ke-
simine tan›t›lmas› çal›flmalar› m›z
kapsam›nda afifller ‹zmir genelinde
yaklafl›k 100 okula as›ld›.
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Mimarlar Odas› taraf›ndan iki y›lda bir
düzenlenen Ulusal Mimarl›k Sergisi ve-
Ödülleri, Mimar Sinan an›s›na, 1988
y›l›ndan itibaren gerçekleflmektedir. Bu
y›ldokuzuncu dönemini gerçeklefltire-
cek olan Ulusal Sergi’ye bu süre içinde
800’eyak›n mimar ve ekip 1010’a ya-
k›n eserle kat›lm›fl, ve öncü nitelikteki-
çal›flmalar› nedeniyle 99 kifli ve kuru-
lufl, çeflitli dallarda ödüllendirilmifltir.

Ulusal Mimarl›k Ödülleri, iki ana bafll›k
alt›nda veriliyor:

I. Büyük Ödül (Sinan Ödülü)

II. Baflar› Ödülleri (Üç ayr› dalda verilir.)

1. Mimarl›¤a Katk› Dal›

2. Yap› Dal› 

• Yap› (3 ödül)

• Koruma-Yaflatma (1 ödül)

• Yaflam Çevresi (1 ödül)

3. Proje Dal›

• Mimari Proje (2 ödül)

• Fikir Sunumu (2 ödül)

Bu y›l dokuzuncusu düzenlenecek olan
sergi ve ödüllerin seçici kurulu ve takvi-
mi flu flekilde aç›kland›:

Seçici Kurul
Nejat Ersin
Ziya Tanal›
Abdi Güzer
Tevfik Tozkoparan
Zeynep Ahunbay

Takvim:

1 Mart 2004 
Panolar (rulo), baflvuru formlar› vekat›-
l›m pay› makbuzlar›n›n teslimi

Ödül Töreni: 

12 Nisan 2004
Çankaya Belediyesi Ça¤dafl Sanatlar
Galerisi,

18:00 - 20:00

Ulusal Sergi: 

12 Nisan - 21 Nisan 2004
Çankaya Belediyesi Ça¤dafl Sanatlar
Galerisi

9. Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri Takvimi Belli Oldu

Türkiye’de yap› üretiminin niteli¤inin
artmas› için uzun süredir faaliyet göste-
ren Türkiye Haz›r Beton Birli¤i (THBB)
Kuruluflunun 15. y›l›nda mimarl›k ödülü
vermeye haz›rlan›yor. 

THBB Mimarl›k Ödülü beton malzeme-
nin tasar›mda ön plana ç›kt›¤›, inflas›
son 5 sene içinde tamamlanm›fl proje-
ler aras›ndan seçim yap›larak verile-
cek. 15.000.000.000 TL olarak belirle-
nen büyük ödül ve 3 adet onur ödülü
10-13 Haziran tarihleri aras›nda ger-
çeklefltirilecek Beton 2004 Kongresi s›-
ras›nda düzenlenecek bir kokteyl ile sa-
hiplerini bulacak. 

‹ki y›lda bir verilecek ödülün 2004 y›l›
seçici kurulu Alpaslan Ataman, Cengiz
Bektafl, Behruz Çinici, Mehmet Konu-
ralp ve fievki Pekin’den olufluyor. 

21 May›s 2004 Cuma gününe kadar
baflvuru yap›labilecek THBB Mimarl›k
Ödülleri ile ilgili detayl› bilgi ve ödül
flartnamesi 1 Ocak 2004 tarihinden iti-
baren

www.thbb.org <http://www.thbb.org/>
web sitesinden ya da (216) 355 0722
numaral› telefondan elde edilebilir. 

Seçici Kurul 
Alpaslan Ataman 

Cengiz Bektafl 

Behruz Çinici 

Mehmet Konuralp 

fievki Pekin 

Raportörler 

Tümer Akak›n (Türkiye Haz›r Beton Birli¤i) 

Ömer Y›lmaz (Arkitera Mimarl›k Merkezi)

Ödül Takvimi 

Ödülün ‹lan›:        1 Ocak 2004 
Son Baflvuru ve Teslim Tarihi:    21 May›s 2004
Ödül Töreni:                            10 Haziran 2004 

Türkiye Haz›r Beton Birli¤i 
Türkiye Haz›r Beton Birli¤i (THBB) Türki-
ye’de faaliyet gösteren haz›r beton üre-
ticilerinin bir araya gelerek oluflturdu¤u
bir kurumdur. Kuruldu¤u 1988 y›l›ndan
bugüne ülkemizde, güvenli ve dayan›kl›
yap›lar›n inflas› için standartlara uygun,
yüksek dayan›m s›n›flar›nda, kaliteli be-
ton kullan›m›n›n artmas› ve tekni¤ine
uygun, do¤ru beton uygulamalar›n›n
yayg›nlaflmas› amac›yla faaliyet göster-
mektedir.

Türkiye Haz›r Beton Birli¤i’nden Mimarl›k Ödülleri     
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"Modernli¤in ‹ki Yüzü: Amster-
dam-Berlin" Sergisi ‹stanbul
Beyo¤lu’ndaki Garanti Galeri’de
Aç›ld›

Küratör:‹hsan Bilgin

Fotograflar: Cemal Emden

Amsterdam ve Berlin gibi z›t karakter-
li iki Avrupa flehrinde modernleflme
süreçlerine ait mimari ve kentsel ya-
p›daki ifadeleri okumay› amaçlayan
sergi, Mimar Cemal Emden’in foto¤-
raflar› ve YTÜ Mimarl›k Bölümü Ö¤re-
tim Üyesi Prof. Dr. ‹hsan Bilgin’in an-
lat›m›yla sunulmaktad›r.

Sergi, 17. yüzy›lda yapt›¤› atakla
önemli bir "liman flehri" haline gelen
Amsterdam ile 19. yüzy›l›n siyasi odak-
lar›ndan "kara flehri" Berlin’in, özgün
mimari serüvenlerini modernleflmenin
farkl› yüzleri olarak yorumluyor. 

Mimarl›k foto¤rafç›l›¤› gibi Türkiye’de
yeni geliflmekte olan bir alandaki yet-
kin çal›flmalar› ile tan›nan Cemal Em-
den, Berlin ve Amsterdam’daki kent-
sel mimariye yönelik 20 adet büyük
format foto¤raf ve sergiye efllik eden
kentsel video-günlük ile modernlefl-
menin mekansal izlerini sürüyor. 

Emden’in çal›flmalar› ile foto¤raflara
efllik eden ‹hsan Bilgin’in fliirsel ve
derinlikli metinleri, kent-imge-metin
aras›nda kurulmufl, son y›llarda pek
fazla örne¤i görülmeyen baflar›l› bir
iflbirli¤inin ürünü.9 Aral›k 2003’te
aç›lan ve 16 Ocak 2004’e kadar sü-
recek olan sergi, ‹stanbul Beyo¤-
lu’ndaki Garanti Galeri’de gezilebilir.

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› – II, 10-
11-12 Aral›k 2003 tarihleri aras›nda
MSÜ Oditoryumu’nda gerçeklefltirildi.

Mimarl›k ve Mimarl›k E¤itiminin sorun-
lar› ve gelece¤inin detayl›ca ele al›nd›-
¤› kurultay›n ilk gününde  MSÜ Rektör
Yard›mc›s› Ayd›n Ayan ve Kurultay bafl-
kan› Hakk› Önel’in  aç›l›fl konuflmalar›-
n›n ard›ndan "Mimarl›k ve Mimarl›k E¤i-
timine Küresel Bak›fllar", "Mimarl›k
E¤itiminde Ulusal Geliflmeler ve Gele-
cek", "Toplumdan Mimariye Bak›fllar"
bafll›kl› üç adet panel gerçeklefltirildi.
Panel sunufllar›nda görülen ortak vur-
gu, AB ve GATS süreci ba¤lam›nda, Mi-
marl›k e¤itim ve prati¤inde "kalite"nin
artt›r›lmas› gerekti¤i yönündeydi.

Kurultay’›n ikinci ve üçüncü gününde,
befl çal›flma grubunun yaklafl›k bir y›l-
d›r devam eden çal›flma ve forumlar
sonucunda oluflturduklar› Komisyon
Çal›flma Raporlar›, "Atölye Uzlafl› Ra-
porlar›" olarak atölye yürütücüleri tara-
f›ndan sunuldu. "Mimarl›k Lisans ve Li-
sansüstü E¤itimi" atölyesi ad›na yürü-
tücüsü Cengiz Eruzun, "Akreditasyon"
atölye yürütücüsü Necati ‹nceo¤lu ad›-

na Hakk› Önel, "Staj ve Meslekiçi Staj"
atölye yürütücüsü Metin Karada¤, "Sü-
rekli Mesleki Geliflim" atölye yürütücü-
sü Yücel Gürsel ve "AB ve GATS Süre-
cinde Meslek Prati¤i" atölye yürütücü-
sü Güven Birkan, Kurultay’›n sonuç bil-
dirgesini oluflturacak Atölye Uzlafl› Ra-
porlar›’n› sundular.

Son gün, Kurultay Sonuç Bildirgesi’nin
sunulmas› amac›yla Hakk› Önel’in bafl-
kanl›¤›nda Forum toplant›s› gerçeklefl-
tirildi. Kurultay Sonuç Bildirgesi için,
sunulan atölye raporlar›n›n sadelefltiril-
mesine, raporlar aras›nda dil birli¤i
sa¤land›ktan ve atölye gruplar›n›n
onay› al›nd›ktan sonra kamuoyuna
duyurulmas›na karar verilerek, Kurul-
tay’›n kapan›fl› gerçeklefltirildi.

Kurultay haz›rl›k çal›flmalar›na destek
veren ve Dokuz Eylül Üniversitesi ve ‹z-
mir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden
ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerinin kat›-
l›mlar›yla gerçekleflen atölye çal›flma-
lar› ile kurultaya haz›rlanan fiubemiz,
kurultaya her iki üniversiteden ö¤renci-
lerin kat›l›m›n› sa¤lad›.

Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› II ‹stanbul’da Gerçekleflti

fiube Yay›nlar›m›z

“Mimari Tasar›m Stüdyolar›na Farkl›
Yaklafl›mlar”
Kitapta mimarl›k e¤itiminin merkezini oluflturan ve
di¤er meslek e¤itimlerinden ay›ran yönü olan tasar›m
stüdyolar›n›n günümüzdeki de¤iflen yap›s›, stüdyolarda
uygulanan farkl› yöntem ve yaklafl›mlar ile yeni
aray›fllar› yans›tan çal›flmalara, Türkiye’deki mimarl›k
okullar› kapsam›nda yer veriliyor.  DEÜ Mimarl›k
Fakültesi Mimarl›k Bölümü ö¤retim üyeleri; Yrd. Doç.
Dr. Hikmet Gökmen ve Yrd. Doç. Dr. Dürrin Süer’in
taraf›ndan yay›na haz›rlanan kitap, bu y›l ikincisi düzen-
lenen Mimarl›k ve E¤eitim Kurultay›’na sunuldu.

“Mimarl›k ve Medya”
fiubemiz taraf›ndan 3 May›s 2003 tarihinde düzenlenen,
Gürhan Tümer’in yönetti¤i ve Nuri Çolako¤lu, Ali Sanl›,
Haydar Karabey ve Oktay Ekinci’nin konuflmac› olarak
kat›ld›klar› panelin bant çözümü olarak derlenen kitab› Ebru
Türkdamar Diktafl yay›na haz›rlad›. Mimarl›¤›n yaz›l› ve görsel
medya ve toplum ile iliflkisine iliflkin oldukça ilginç sapta-
malar›n bulundu¤u kitap fiubemizden edinilebilir.



Yerel/Küresel: 
Küresel Pazarda 
Yereli Yeniden Düflünmek

Dosya
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Globalleflme veya Türkiye’de karfl›l›¤› olarak kullan›lan "kü-
reselleflme" olgusu oldukça eski olmakla birlikte, bu ad al-
t›nda an›lmaya bafllamas› yaklafl›k son yirmi y›ll›k bir süreci
kapsamaktad›r. Geçmiflte hemen tüm egemen uygarl›klar,
tabiyelerindeki yerel yaflam biçimlerini (kültürleri), merkez
kültürün hegemonyas› alt›na almaya çal›flm›fllar ve asimilas-
yon yoluyla ana gövde içinde eritmeyi  tercih etmifllerdir. Bir
anlamda mikro-küreselliklerin yarat›ld›¤› bu evrede en etken
araç ise "askeri" yöntemler olmufl, daha sonra bu araçlara
dil, din eklenmifltir. Örne¤in Yunan ve Roma uygarl›klar›nda
dil tabanl›, daha dar kapsaml› tan›mlanabilecek bir üst kim-
likten söz etmek mümkünken, Hristiyanl›k ve ard›ndan ‹sla-
miyet’in yay›lmas›yla din merkezli, evrensel boyutlara ulaflan
bir üst kimli¤e geçifl dönemi yaflanm›flt›r. 

Dünyan›n tümünün tek bir globalite kavray›fl›n›n yörüngesine
girmesini sa¤layan unsur ise, kuflkusuz dil ve dine eklemle-
nerek onlar› yeni bir reaksiyon içine sokan ekonomi olmufl-
tur. On birinci yüzy›ldan itibaren dil ve din gibi di¤er bütün kü-
resellefltirici faktörleri ekonomi parantezine alan Bat› Avrupa
kapitalizmi, dünyan›n tümünü ekonomi yoluyla küresellefltir-
mifltir. Bu arada eski usullerle oluflmufl bütün mikro-global-
likler ise çeflitli düzlemlerde eski varolufllara sar›lm›fl, bir
yandan da yeni alanlar üretmeye çabalam›fllard›r. 
(* K›l›çbay, 2002)

Özellikle son ikiyüz y›ld›r, bu ekonomi temelli makro-küresel-
leflme sürecinde Modernizm ve modernizm karfl›t› söylem-
ler, pratikler hemen her alanda çok etkin olmufllar ve gerek
merkezin, gerek çevresinin tav›rlar›n› biçimlendirmifllerdir. 

Bilindi¤i gibi Bat›’da 19. yüzy›lda olan geliflmelerle, Baudela-
ire’in gel gitler içinde dile getirdi¤i ancak dönemin tam da ru-
hunu yans›tan metinlerinden anlafl›ld›¤› üzere, "yeni yaflam"
zamansal olarak gelip-geçicilik, oluflum ve tekrar, tekrar olu-
flum üzerine kuruluyorken, bir yandan da her zaman geçerli,
de¤iflmez de¤erleri, mutlak olan›, bir anlamda mekansal›
bulmaya yönelmifltir. Modernizm bu yaflam›n infla edilmesin-
de en önemli araç olmufltur. Modernist düflüncede gelene-
¤in reddiyle daha en bafltan kendini çok net olarak ortaya
koyan içkin etik de¤erlerin oluflturdu¤u güçlü taban üzerin-

de, mekansallaflt›r›c› yani estetize edici anlay›fl, herkesi
kapsayacak denli evrensel biçimleri de soyut geometriyi öne
ç›kararak elde etmifltir. Ne var ki yine de tek bir biçem etra-
f›nda toplan›lmam›fl ve bir çeflitlenme yoluna gidilmifltir.  Bu
çeflitlenme etik temelin, "gösterilen"lerin benzerlikleri nede-
niyle genel üretim tarz› ve üretilen biçimler aras›nda ciddi bir
yar›lman›n, gerilimin yaflanmad›¤› bir ortakyaflam›n var olma-
s›n› sa¤lam›flt›r.

Modernizm’in önerdi¤i bu evrensel, soyut mimari biçimlen-
melere ilk radikal elefltiriler, 1929 ekonomik krizinin de te-
tikledi¤i ve ciddi bir politik krizin yafland›¤› dönemde poli-
tik/estetik temelli itirazlar olarak gelmifltir. Bilindi¤i gibi, ka-
pitalist dünyan›n Fordist üretim/tüketim tarz›n›n yaratt›¤› ilk
kriz Avrupa’da pek çok ülkede ciddi problemlere ve yeni ge-
liflmelere yol açm›flt›r. Milliyetçi hareketlerin geliflimi de bun-
lardan biridir. Bu hareketlerin söylemleri de modernizm gibi
merkezi bir arac›n  temellerine yönelmifllerdir. Örne¤in Al-
manya’da  Nasyonal Sosyalist hareketin söylemi, moderniz-
min rasyonel evrensellefltirici kavray›fl›n›n ve mekandan ziya-
de zaman› referans alan bak›fl›n›n karfl›s›na, Heidegger’›n
da temellendirdi¤i mitik bir sonsuz zaman› ve mutlakl›¤›n
sembolü "mekan›" ç›karm›fllard›r. Bu söylemde özellikle vur-
gulanan "toprak","yurt" ve "kan" gibi kavramlar, pek çok
prati¤in de düflünsel altyap›s›n› oluflturmufllard›r.  Ancak il-
ginçtir Modernizmin Almanya’da Bauhaus ile ortaya koydu¤u
yap›tlar,  evrensel biçimlere sahip olmalar›yla de¤il de milli-
yetçi kavray›fl›n refleks olarak yaratt›¤› "öteki" kavram› çer-
çevesinde elefltirilmifllerdir. Öyle ki Nasyonal Sosyalistler ya-
p›larda düz dam›n, teras çat›n›n kökenini modernist mimar-
lar›n ve mimarilerinin etnik kökeninde aram›fllar, bu mimari
biçimin Ortado¤u‘nun Yahudi yerleflmelerinin karakteristikle-
rinden biri oldu¤unu iddia etmifllerdir. Elefltirilerin özellikle
konut, daha do¤rusu"ev"in  biçimi üzerine olmas› da top-
rak/yurt/kan/gelenek kökeninde sembolik bir anlam tafl›-
mas›ndan ötürüdür. Ayr›ca etkilenmesi düflünülen kitlenin
sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin düflüklü¤ü, ekonomik
krizin en önemli sorunlar›ndan birinin de bar›nma oldu¤u göz
önüne al›nd›¤›nda bu tercihin bofluna olmad›¤› anlafl›lmakta-
d›r. ‹flte bu göndergesel çerçevede Alman konut mimarisi,

Küresel Pazarda  Yerel Üzerine
Yeniden Düşünmek

Erdal Onur Diktafl, Ar. Gör.
DEÜ Mimarl›k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü 

Ebru Türkdamar Diktafl, Mimar

D O S Y A
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Modernizm’in pilonlar üzerinde yükselen, yüzüyormufl izleni-
mi veren düz, teras çat›l› kütleleri ile de¤il; taban›, milliyetçi
özün devral›nd›¤› kutsal "toprak"a basan, e¤imli çat›s›yla ve
yap›m teknikleriyle o yerin iklimi ve tabii ki tarihsel yap› pra-
ti¤i geçmifli ile iliflki kurmufl olarak resmedilir. Tabii ki her
milliyetçi kavray›fl ayn› e¤ilimlere ve söyleme sahip olmam›fl-
t›r. Örne¤in ‹talya’da milliyetçi söylem Almanya’n›n tam tersi
olarak, geçmifli y›kmak üzere infla edilmiflti ve mimarisi bafl-
larda Modernizm’in en uç, belki de en heyecan verici kolu
olan Fütüristler taraf›ndan ete-kemi¤e büründürülmüfltü.

Asl›nda her iki koflulda da temsiliyetin varolan kriz ortam›n-
da bir çözüm olarak öne sürüldü¤ü aç›kça görülmektedir.
Geçmiflte varolanla, kökenle eskatolojik bir ba¤ kuran ya da
gelecekte düfllenen bir ütopyaya gönderme yapan ve bunu
nesnel düzeyde kimi yap›larda "temsiliyet" üzerinden somut-
laflt›ran bu ilgi, ciddi bir "politik varolufl" sorununun bir yüzü-
nü çözmek üzere infla edilmifltir. Politik estetizasyon mimari
biçimlenmenin üstüne kapanm›flt›r.

Ortamdaki tüm bu ekonomik/toplumsal/politik gerilim
1939-45 aras›ndaki yeniden paylafl›m savafl›nda  çok ciddi
k›r›lmalar ve etki merkezlerinin de¤iflimi ile sonuçlanm›flt›r.
1945 sonras›nda Amerika merkezde olmak üzere Fordist-
Keynesyen ekonomi/politik savafl yaralar›n› sarmakta hakk›
yenemeyecek bir baflar› sa¤lam›flt›r ve bu yolda "h›zl› büyü-
me, seri ve bol üretim/tüketim" refah devletinin temel düs-
turu olmufltur. Üretimde ve ürünlerde ifllevsellik ve etkinlik
temel amaçlard›r. Ancak bu amaçlar bir süre sonra istenil-
meyen bir düzeyde tekdüzeli¤e, bir örnekli¤e de yol açm›flt›r.
Mimaride "Enternasyonal Stil" de bu bir örnekli¤in kurallar›-
n›n koyuldu¤u söylemsel, biçimsel mimari çerçeveyi ifade et-
mifltir. 

Ancak bu ›srarc› bir örneklik ve Fordist-keynesyen birikim re-
jiminin "kat›l›¤›" 1960’l› y›llarda toplumsal, elefltirel hareket-
lerin de yolunu açm›flt›r.

"…..sanki modernitenin evrensel iddialar›, liberal kapitalizm
ve emperyalizmle birleflerek, o kadar büyük bir baflar›ya ulafl-
m›flt› ki, yüksek modernist kültürün hegemonyas›na karfl›
kozmopolit, ulusüstü, k›sacas› küresel bir direnifl hareketi-
nin maddi ve politik nedenlerini yaratm›flt›.” 
(**Harvey,1997)

Gelen elefltiriler yine bu sistemin kökeni olan modernitenin
rasyonel temellerini hedef alm›flt›r. Bu ba¤lamda modernizm
gibi, pozitif-determinizm gibi devasa üst-anlat›lar›n, üst-dille-
rin alt› da oyulmaya bafllam›flt›r. 

Yeni elefltirel hareketler, teoriler ortadan kald›r›lmaya çal›fl›-
lan  Modernizm’den, bu yaln›zca kendi yaratt›¤› de¤erlere, bi-
çimlere gönderme yapan kavray›fltan arta kalan bofllu¤u, mi-
mari alanda zamansall›¤›n yine geçersizlefltirildi¤i ve meka-
n›n yeniden öne ç›kar›ld›¤› bir anlay›flla gerek bat›’n›n her
bafl s›k›flmas›nda baflvurdu¤u tarihsel ideal biçimleri, gerek
Las Vegas’vari popüler kültürün, tüketimin imgeleri ile dol-
durma yolunu seçmifltir. Buradan da anlafl›lan, bir anlamda
kendi üstüne kapanan bir etik/estetik sistem yerine, kendi
de¤erini kendi yarat›lar› d›fl›nda yer alan sistemlerden apar-
tan bir etik/estetik sistemin tercih edilmifl oldu¤udur.

Görülen odur ki kendi kat›l›¤› içinde k›vranan, bu nedenle

kurdu¤u sistemin her parças›nda kriz üstüne kriz yaflayan
"yüksek Modernizm"de bütünü bir arada tutan üst-anlat›lar›n
reddi, ba¤lay›c›lar›n çözülmesi ile bu bütünü oluflturan parça-
lar›n büyük bir merkezkaç kuvvetiyle sa¤a sola savrulmas›na
neden olmufltur. Bu büyük parçalanma, da¤›lma sonras›nda
ise her bir parçan›n meflruiyetinin de¤erlendirilece¤i temel
zeminin ne olaca¤› sorusu ortaya ç›km›fl ve yan›t› ise krizin
de as›l nedeni olan ve acil çözüm bekleyen ekonominin ta
kendisi olmufltur. 

Bu temelde Marx’›n neredeyse yüz elli y›l önce ad›n› koydu-
¤u Meta Fetiflizmi o zamankinden çok daha tehlikeli yeni bir
içerik kazanm›flt›r ve Fetiflizm, yeni de¤er sisteminin en göz-
de motorlar›ndan biri olmufltur. Bu yeni ekonomik/estetik or-
takyaflamda "biçimin" ekonomi  temelinde bu denli öne ç›-
kar›lmas›, Modernizm’in özellikle bafllarda kavrad›¤› ve sun-
du¤u estetikten farkl› olan bir "meta-esteti¤ine" iflaret eder.
Hele pazar›n ulusal s›n›rlardan ç›k›p küresel s›n›rlar› zorlad›-
¤› bir evrede bu "kaç›n›lmaz olan" olarak sunulur. Bu arada
fetiflizm, meta-esteti¤i her fleyi nesnesi haline getirir: Gele-
nekler, yerellikler, otantiklik…  

Bu kavray›fl 1929 krizi ertesinde oluflan "politik varolufl"
amaçl› estetizasyondan da çok farkl›d›r ve  baflka bir temsi-
liyeti iflaret eder. Art›k temsiliyet küresel pazarda varoluflu
garantileyen bir araç olmal›d›r! 

Ne var ki Modernizm ve onu elefltiren anlay›fllar hala bir ara-
da yaflamaya devam etmekteler. Bu yan yanal›k içinde mi-
mari üretimde hala Modernizm’in etik/estetik kayg›lar tafl›d›-
¤›n›, karfl›tlar›na ra¤men önerilerini bu yönde yapt›¤›n› ve
kendi krizini yine kendi yöntemleriyle aflmaya çal›flt›¤›n› gör-
mek olanakl›d›r. 

Bu bir aradal›k içinde yerel/evrensel/küresel aras›ndaki ilgi
üzerinde durmay› amaçlayan bu dosyada yer alan yaz›lar›n
büyük bir bölümü, modernist ve karfl›t› tav›rlar›n oluflturdu¤u
bu  etik/ekonomik/estetik süreçleri, sonuçlar› özellikle küre-
selleflme temelinde irdelemektedirler. Didem Çaylan ve Ke-
rem Yazgan yerelle kurulmas› düflünülen korelasyona moder-
nizmin önerdikleri, düflündükleri üzerinde durmakta, Ertunç
Goncagül ve Burak Alt›n›fl›k yerelin gerek yerleflme ölçe¤in-
de, gerek yap› ölçe¤inde küresel ekonomik pazara eklemlen-
me sürecini ve biçimlerini örnekler üzerinde incelemekteler.
Zehra Ersoy-fiebnem Gökçen Dündar ‹zmir özelinde "yer"in
yaflanan yüzü ile ekonomiye pazarlanan yüzünü sergilemek-
te; Emel Kay›n, mimaride post-modernizmin Türkiye’deki olu-
flum sürecindeki tart›flmalarda söylemi ve tasar›mlar›yla
merkez bölgede yer alm›fl Merih Karaaslan’›  yerel/evren-
sel/küresel ba¤lamda de¤erlendirmektedir; Ahmet Vefa Or-
hon Amerika ve Afrika’da yer alan kimi geleneksel yerleflme-
lerin gerek evrensel düzeydeki, gerekse de küresel pazarda
metalaflt›r›lmaya karfl›  dirençlerindeki ortak yönleri ele al›r-
ken, Emre Ergül ekonomik küreselleflme sürecinde Avrupa
Birli¤ine girme hesaplar› yapan Türkiye’de yer alan yerli ve
görece küçük mimari üretim ofislerinin karfl› karfl›ya kalaca-
¤› zorluklara de¤inmektedir. t 

* M. A. K›l›çbay, Do¤u Bat› Dergisi, 19. say›
** D. Harvey, Postmodernli¤in Durumu, 1997, ‹stanbul
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Günümüzün kültürel söylemi içinde kü-
reselleflme, çok zaman son 20 y›ll›k
dönemdeki politik ve ekonomik dönü-
flümlerin sonucu olarak tan›mlanmak-
tad›r1. Ancak tart›fl›lan kavramlar› ve
küresel – yerel gerilimini; asl›nda
20.yüzy›l›n ilk yar›s›ndan bugüne Mo-
dernizmin ak›lc› ve evrensel düflünce
yap›s›n› sorgulayan elefltirel yaklafl›m-
lar›n uzant›s› olarak de¤erlendirmek
mümkündür. Daha çok siyasi, ekono-
mik ve sosyal bilimlere ait bu karmafl›k
ve çok yönlü kültürel kutuplaflman›n
koflullar›na, mimarl›¤›n bilgi ve üretim
alan› içinde nas›l yan›t verilebilece¤ini
konu alan tart›flmalar›n bafllang›c› ise,
savaflta y›k›ma u¤ram›fl kentlerin yo-
¤un biçimde yeniden infla edildi¤i 2.
Dünya Savafl›’n› izleyen döneme rast-
lar.

Endüstri-sonras› toplum; ak›lc›, bilim-
sel ve evrensel temellere dayanarak bi-
çimlendirilen modern kentler ve yaflam
çevreleriyle asl›nda ilk kez bu dönemde
karfl›laflmaktad›r. Savafl öncesinde,
idealist toplumsal ütopyas› ile avant –
garde olan Modern Mimarl›k, bu yo¤un
yeniden infla sürecinin ekonomik ve
teknik koflullar›na en uygun üretim biçi-
mi olarak genel kabul görür. Bu yo¤un
yap›laflma ortam›, asl›nda mimarl›k
arac›l›¤› ile yeni bir toplum vizyonu olufl-
turulabilece¤ine inanan modernist mi-
marlar için önemli bir f›rsatt›r. 

Ancak 1950 sonras› dönemin ekono-
mik ve politik ortam›n›n birçok yönüyle
modern mimarl›¤›n avant-garde ve ide-
alist tavr›ndan farkl›laflt›¤›n› da gözden
kaç›rmamak gerekir. Örne¤in avant-gar-
de söylemin karfl› ç›kt›¤› kapitalist eko-
nomi, 1950 sonras› dönemin en temel
özelli¤i haline gelmifltir. Ça¤dafl bireyin

tan›m›, bir baflka çeliflkiyi içinde bar›n-
d›r›r: Güçlü ve artan bireyselleflmeyi ön-
gören avant-garde Modernite’den farkl›
olarak savafl sonras› toplumsal düzen;
marjinal bireysel özelliklerin, merkezde
tan›mlanm›fl "kitle" profili içinde eritil-
mesi, bir baflka deyiflle farkl› bireylerin
ayn›laflt›r›lmas› esas›na dayan›r2. Biçim-
sel özellikleri ile savafl öncesi dönemle
ayn› çizgide ilerler gibi görünen Modern
Mimarl›k, asl›nda avant-garde düflünsel
altyap›s›ndan yoksun biçimde yeniden
üretilmektedir.

Marshall Berman’›n "Kat› Olan Herfley
Buharlafl›yor"da3 sözetti¤i Modernizmin
perspektif kayb›n›n en net olarak görü-
lür hale geldi¤i dönem, bu savafl sonra-
s› dönemdir. Tan›m› gere¤i akl›n tart›fl-
mas›z üstünlü¤ü üzerine kurulu olan
Modernizm, sürekli kendisini sorgula-
yan ve de¤iflen koflullar içinde yeniden
tan›mlayan elefltirelli¤ini, savafl sonra-
s›n›n kültürel ortam› içinde kaybeder.
Modernlik, kendi tarihsel köklerinden
uzaklaflt›r›l›p statik biçimsel özelliklere
indirgenmifl; rasyonel ve bilimsel yön-
temlerle tasarlanm›fl kent ütopyalar›,
homojen ve sosyal ihtiyaçlara yan›t ver-
mekten uzak yaflam çevreleri ile sonuç-
lanm›fl; modern kent, daha ortaya ç›kt›-
¤› y›llarda genifl tabanl› bir tepkiyle kar-
fl›lanm›flt›r. 

Alan Colquohun, mimarl›kta yerel mo-
dellerin, temsil ettikleri de¤erlerin teh-
dit alt›nda oldu¤u bu dönemde ortaya
ç›kmas›na dikkat çeker. Colquohun’a
göre kültürel yap› içinde gerilimsiz bi-
çimde varl›¤›n› sürdürebilen olgular› gö-
rünür hale getiren, "di¤erleri" ile yafla-
d›¤› gerilimdir. Mimarl›kta 20.yüzy›l bo-
yunca farkl› biçimlerde yans›mas›n› bul-
mufl olan yerel modeller de asl›nda

mevcut bir gerçeklik de¤il, ak›lc› ve ev-
rensel  kültür ile yapay bir karfl›tl›k ve
gerilim sonucunda kurgulanm›fl "öte-
ki"ler olarak ortaya ç›kar4.

Paul Ricoeur’ün 1961 tarihli "Universa-
lization and National Cultures" adl› ça-
l›flmas›5, kültürün evrenselleflmesine
yöneltilen elefltirilerin sorguland›¤› ön-
cü metinlerden biridir. Ricoeur, evren-
selleflmenin insanl›k için önemli bir
ad›m oldu¤unu, her toplumun eninde
sonunda bilimsel ve politik ak›lc›l›k
üzerine kurulu bir eti¤i kabul etmesi ge-
rekti¤ini vurgular. Yazar›n karfl› ç›kt›¤›
nokta, bu anlamda bir evrenselleflme
de¤il, bu evrensel kültürün tüketim kül-
türü taraf›ndan tan›mlanan çok daha
düflük bir düzeyde yay›l›m kazanmas›-
d›r. Uluslar ve co¤rafyalar üstü homo-
jen dünya kültürü, bilinçli olarak k›flk›r-
t›lan tüketim kültürü arac›l›¤› ile vasat
bir düzeyde tutulmaktad›r (mediocre ci-
vilization). Evrensel – yerel kutuplafl-
man›n öznesi haline gelen "evrensel",
asl›nda bu vasat tüketim kültürüdür.

Tarih boyunca gerilimsiz bir biçimde
varl›klar›n› sürdüren farkl› kültürler; bu
yapay kutuplaflma içinde çok zaman
"korunmas› gereken bir öz" olarak yeni-
den kurgulan›r. Bat› merkezli tüketim
kültürü, bu nostaljik öz senaryolar›n›,
yaflanan gerilime ve kültürel krize uyum
sa¤laman›n bir arac› olarak sunmakta
ve desteklemektedir. Muhafazakar bir
kültürel söylem içinde, geçmifle ait im-
geler, gerçekte çok daha karmafl›k
olan yerel de¤erleri bilinçli biçimde per-
deleyen araçlar haline gelir.1

Jürgen Habermas moderniteyi "tamam-
lanmam›fl bir proje"6 olarak tan›mlad›¤›
konuflmas›nda bu yeni-muhafazakar

Mimarlık ve Yer(el): Kavramlar ve Çelişkiler

Didem ÇAYLAN, Yüksek Mimar
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tavr›n temelini oluflturan düflüncenin
tutars›zl›¤›n› tart›fl›r. Habermas’a göre,
muhafazakar post-modern söylem;
ekonomik ve toplumsal modernleflme-
nin reddedilemez bir parças› haline gel-
mifl olan kapitalizmin olumsuz sonuçla-
r›n›, bu olumsuzluklarla do¤rudan bir
iliflkisi olmayan "kültürel modernlefl-
me"ye maletmektedir. Tarihi ve do¤al
çevrenin geri dönülemez biçimde zara-
ra u¤ram›fl olmas›, ekolojik dengenin
bozulmas›, kent merkezlerinin kimlik-
sizleflmesi gibi olumsuzluklar; kültürel
ve estetik moderniteden çok kapitalist
süreçlerin ve tüketim kültürünün sonu-
cudur. Mimar›n ve mimarl›k ürününün
müdahale alan›ndan çok daha genifl
bir alan› kapsayan bu olumsuzluklar-
dan kültürel ve estetik bir anti-moderni-
te ile geri dönülebilece¤i iddias›; popü-
lizmden öteye geçemeyecektir.

1960’larda estetik anti-modernite’nin
ifade araçlar›ndan biri haline gelen ye-
rel mimarl›k söylemlerinin büyük bölü-
mü asl›nda; "yerel"in nas›l temsil edi-
lebilece¤ini konu almaktad›r. Görselli-
¤e dayal› tüketim kültürünü "zeit-geist"
olarak benimseyen post-modern söy-
lem içinde, gerçek bir yerel duyarl›l›k ile
sembolik ifadeye indirgenmifl yerellik
aras›ndaki çizgi çok incedir. Kendisi de
görsel bir ifade biçimi olan mimarl›k et-
kinli¤i, yerel olma  kayg›s› ile yönlendi-
rildi¤i sürece asl›nda çok daha karma-
fl›k olan yerel de¤erleri bir temsiliyet
sorununa indirgeme riskini tafl›r. Bu or-
tamda, modern mimarl›¤›n evrensel
tavr›na karfl› ç›kan ve farkl› koflullara
yan›t vermekte yetersiz kalmas›n› elefl-
tiren yerellik odakl› söylemler, -bilinçli
ya da bilinçsiz olarak- evrenselli¤in çok
daha yüzeysel ve y›k›c› bir biçimi olan
tüketim kültürüne hizmet eder hale gel-
mektedir.

Ça¤dafl mimarl›k ortam›nda yerel mi-
marl›k, bilinçli ve duyarl› bir tasar›m
stratejisinden çok popülist bir meflru-
laflt›rma arac› haline gelmifltir.  Örne-
¤in, Merih Karaaslan’›n Bat›kent Çarfl›-
s› projesi; antik tap›naklara, flad›rvana
ve Selçuklu Kümbeti’ne biçimsel gön-
dermeler yapar. Mimar, bu referans çe-
flitlili¤ini "Anadolu kültürlerinin ça¤dafl
yorumunu yapma sürecinde hiçbir tari-
hi dönemin di¤erinden daha üstün ol-
mad›¤›na" olan inanc›yla aç›klamakta-
d›r7. U¤ur Tanyeli bu durumu sorgular-
ken birçok mimar›n; gerçekte pek de
yerel olmayan morfolojik tercihlerini,
yerel bir söylemin ard›na gizlediklerine
dikkat çeker8. Tanyeli’ye göre kullan›-

lan bu biçimsel göndermeler, Bat›kent
Çarfl›s›'n› Gehry’nin Loyola Hukuk Oku-
lu’ndan daha yerel yapmamaktad›r. Mi-
marl›¤›n özerk bilgi alan› içinde de¤er-
lendirildi¤inde bireysel bir tercih olarak
görülebilecek bu mimari yaklafl›m›n
"yerel duyarl›l›k, hümanizm, kimlik" gi-
bi de¤erler üzerinden meflrulaflt›r›lma-
s›n› sorgulamak gerekir.

Gayrimenkul pazar›nda kendisine
"kentten kaç›fl" temas›yla yer ararken;
giriflimcileri taraf›ndan "eski ‹stanbul
mahallesinin zamanötesi kültürel de-
¤erlerini yaflatmak" iddias›yla meflru-
laflt›r›lan ex-urban konut projeleri de
ayn› çerçevede elefltirilebilir8. Hemen
hemen tüm projelerin ortak iddias›
olan "yerel" duyarl›l›k, rastlant›sal bi-
çimde biraraya gelen ve aralar›nda ar-
t›k kendisi de bir ikon haline gelmifl

olan geleneksel Türk Evi'nin, ‹talyan vil-
lalar›n›n ve ‹ngiliz malikanelerinin de
bulundu¤u yerli ve yabanc› birçok mi-
mari tipe biçimsel göndermelerden iba-
rettir. Yüksek sat›fl rakamlar›yla toplu-
mun büyük bölümünü bafltan d›fllayan
yerleflimlerde giriflimcilerin "kamusal
alanlar oluflturarak yitirilen aidiyet duy-
gusunu geri kazanma" iddialar› da ikna
edici olmaktan uzakt›r9. Her yönüyle kü-
resel bir sürecin ve tüketim kültürünün
ürünü olan ex-urban yerleflimlerin yerel-
lik iddias›, gerçekte derinliksiz bir mefl-
rulaflt›rma zemini olman›n ötesine geç-
mez.

Mimarl›k üretiminin, böyle yapay bir ku-
tuplaflma içinde görsel imgeler üzerin-
de yo¤unlaflarak bir temsil nesnesine
indirgenmesini sorgulayabilmek için,

Andafl Çarfl›s› - Bat›kent/Ankara, Mimar: Merih Karaaslan

Loyola Hukuk Okulu, Mimar: Frank O. Gehry
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modern ve yerelin asl›nda kolayl›kla uz-
laflabilir kavramlar oldu¤unun fark›na
varmak gerekir. Yerel kavram›n›n, este-
tik anti-modernitenin bir arac› haline
geldi¤i 1960lardan itibaren modernist
tarihçi ve elefltirmenler; modern mi-
marl›¤›n evrensel ve ak›lc› temellerinin,
asl›nda yerel verilerden kaynaklanan
çeflitlilik için bir tehdit olmad›¤›n› vurgu-
lam›fllard›r. Modernist bak›fl aç›s›, çe-
flitlili¤in korunmas›n› konu al›rken, her
farkl› durumda yeni tasar›m verileri
sa¤layan yer-yap› iliflkisi üzerinde yo-
¤unlafl›r. Bu yaklafl›m, Johnson ve
Hitchcock’un "International Style" ser-
gisinde tan›mlad›klar› biçimsel stan-
dartlar›n d›fl›nda kalan modern çeflitlili-
¤in fark›na var›lmas›na olanak verir.
Uluslararas› Üslup karfl›s›nda elefltirel
bir bak›fl aç›s› ortaya koyma aray›fl›
içinde duyarl› bir yer-yap› iliflkisi; hiç de
haketmedi¤i biçimde reddedilen mo-
dern mimarl›k projesinin süreklili¤ini
sa¤layacak bir araç olarak görülmekte-
dir. Kat› rasyonalist biçimsel normlar›n
d›fl›nda kalan birçok elefltirel yaklafl›m,
1960’lar›n Modern Mimarl›k söylemi
içinde kendisine yer bulur. Bu çeflitlili-
¤in örnekleri olarak ‹skandinav gelene-
¤inin süreklili¤inde Alvar Aalto, Eric
Gunnar Asplund ve Jorn Utzon’un; Bar-
celona Ekolü olarak da adland›r›lan
yaklafl›m içinde Jose Luis Sert, Jose
Antonio Coderch, Oriel Bohigas’›n; Bre-
zilya’da Oscar Niemeyer’in ve ‹talya’da
Carlo Scarpa’n›n mimari yaklafl›mlar›n-
dan sözetmek mümkündür.

Bu elefltirel modernizmin uzant›s› ola-
rak de¤erlendirilebilecek en yak›n za-
manl› yaklafl›m, 1980lerin bafl›nda
Kenneth Frampton’un Perspecta’da ya-
y›nlanan metniyle tart›flmaya aç›lan

"Elefltirel Rejyonalizm" kavram›d›r10.
Frampton, bu metinde yere özgü koflul-
lara göre biçimlenen modern ve hüma-
nist bir mimarl›k kültürünün oluflmas›-
n›n gereklili¤i üzerinde durur. Elefltirel
Rejyonalizm, mimarl›k ürününü yerel
odakl› söylemler ile temsil nesnesi ha-
line getiren mimarl›k uygulamalar›na di-
renirken; yerel duyarl›l›¤›n modern mi-
marl›k ile çeliflen bir durum olmad›¤›n›n
da alt›n› çizmektedir. Yazar; elefltirel
rejyonalizm kavram›n›, içinde yer ald›¤›
topo¤rafyay› bir veri olarak ele alan, do-
¤al ›fl›k ve hava koflullar›na göre biçim-
lenen, yap› malzemeleri ve detayland›r-
ma arac›l›¤›yla "yerel" ile görselli¤in
ötesinde tektonik bir iliflki kuran birçok
modern mimarl›k ürünü ile örnekler.

"Elefltirel rejyonalizm" kavram›n›n zay›f
kald›¤› nokta ise,  konu ald›¤› "yer" ya
da "bölge"yi  net biçimde tan›mlayam›-
yor olmas›d›r. Yaz›da yer alan her ör-
nekte "rejyonal" referanslar›n farkl› bi-
çimlerde ortaya ç›kt›¤›n› vurgulayan
Frampton; sözetti¤i farkl› "yer"lerin ya
da "bölge"lerin s›n›rlar›n›n nas›l belir-
lendi¤i sorusunu net biçimde yan›tla-
maz. Örne¤in, Barragan’›n hemen he-
men tamam› k›rsal alanlarda yer alan
yap›lar›nda  Meksika yerel yap› gelene-
¤ini ile kurdu¤u soyut iliflkiyi alg›lamak
mümkündür.  Ancak Alvaro Siza’n›n
kent içinde ya da d›fl›nda yer alan tüm
yap›lar›ndaki tutarl› mimari tavr›n›n ba-
flar›s›; "Portekiz’li"  ya da "Akdeniz’li"
referanslar›ndan de¤il, tam oldu¤u yere
ait olmas›ndan kaynaklan›r. Böyle bir
duyarl›l›k,  ortak bir yerel biçimsel dille
de¤il, her yeni yere ve duruma özel ta-
n›mlanm›fl farkl› biçimsel ve mekansal
yaklafl›mlarla sonuçlan›r.

Frampton’un "elefltirel rejyonalizm"
kavram›n› örneklemek için seçti¤i yap›-
lar›n; tektonik ve mekansal duyarl›l›¤›
yüzeysel görselli¤e üstün tutmalar› ile
elefltirel ve modern olduklar› söylenebi-
lir. Ancak bask›n bir "yerellik" iddias›y-
la biçimlendiklerini söylemek yan›lt›c›
olacakt›r.

Mimarl›k alan›nda yerellik odakl› söy-
lemlerin temel çeliflkisi de bu noktada
ortaya ç›kar.  ‹letiflim ve ulafl›m araçla-
r›n›n her geçen gün geliflti¤i ve "uzak-
l›k" kavram›n›n anlam›n› yitirmekte ol-
du¤u, co¤rafi s›n›rlar›n belirsizleflti¤i,
homojen ve içine kapal› kültürel ve top-
lumsal yap›lar›n çözüldü¤ü günümüzün
küresel kültürü içinde iklimsel bölgele-
ri; siyasi, kültürel veya dini s›n›rlar› te-
mel alan bir "yer" tan›m› yapmak gide-
rek zorlaflmaktad›r. Bu ortamda, mi-
marl›¤›n tarih boyunca konusu olagel-
mifl mekansal "yer" ile iliflkisi de radi-
kal bir dönüflüm içindedir.  

Bu de¤iflken koflullar içinde günümü-
zün yap›lar›n› "Akdeniz Mimarl›¤›, Türk
Mimarl›¤›, ‹slam Mimarl›¤›, Anadolu Mi-
marl›¤›" gibi kategoriler içinde de¤er-
lendirme çabas› da anlam›n› yitirmifltir.
Mutlak ve de¤iflmez bir "yer" tan›m›,
kaç›n›lmaz olarak geçmifle ait olacak
ve kolayca tüketilebilir bir sembolizm-
den öteye geçmeyecektir. Farkl› yerlere
ve kültürlere özgü çeflitlilik ancak dönü-
flen kültürel dinamikler çerçevesinde
yeniden tan›mland›¤› sürece varl›¤›n›
sürdürebilir. "Yer"in devingen yap›s›n›n
bir veri olarak kabul edilmesi, modern
ve zaman ötesi bir "yerel duyarl›l›k" ta-
n›m› yap›lmas›na olanak verirken; mi-
marl›k disiplini içindeki yapay ve k›s›r
evrensel – yerel kutuplaflmas›n›n da
çözülmesini sa¤layacakt›r. t
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Yerellik tart›flmalar›n›n ve küresellefl-
me süreçlerinin U¤ur Tanyeli’nin belirt-
ti¤i gibi "Seattle, Melbourne ve Prag
sokaklar›nda polisle çat›flmaya giren
barikatlara sald›ran gruplar›n eylemleri-
ne bak›nca, mimarl›ktan çok daha ge-
nifl bir toplumsal gerçeklikler bütününü
ilgilendirdi¤i görülmektedir."1 Ancak,
mimarl›k disiplini mimari tasar›m aç›-
s›ndan baflka disiplinlerin ve gerçeklik-
lerin alan›na giriyormufl gibi görünen
çok yönlü bir konuda kendi konumunu
bu süreçleri sadece Tanyeli’nin belirtti-
¤i gibi ya da Esra Akcan’›n “Küresel
Ça¤da Elefltirellik, "Öteki" Co¤rafyalar
Sorunsal›” makalesinde çerçevesini
çizmeye çal›flt›¤› gibi ideolojik, ekono-
mik ve ekolojik tart›flmalar üzerinden
ya da ayn›l›k, homojenlik veya jenerik
bir mimarl›k alg›s› üzerinden ya da ye-
relli¤in ve "yer" kavram›n›n genius loci
(yerin ruhu) fikri ile özcü (essentialist)2
ve temsili bir kategoriye dönüfltürüle-
rek tart›fl›lmas› ile ya da sadece yöre-
sellik tart›flmalar› ile tan›mlayamaz. Ay-
n› flekilde yine Akcan’›n tart›flt›¤› gibi
problem sadece "öteki co¤rafyalar"la
olan iliflkisi üzerinden de konumlana-
maz.3 Neyin küresel neyin yerel oldu-
¤unun iyice mu¤laklaflt›¤› ve birinden
birinin uca çekilerek yarat›lan yapay
kimlik-kültür tart›flmalar›n›n bizi bir yere
vard›rmayaca¤›n›n aç›k oldu¤u bir ko-
numda mimari tasar›m aç›s›ndan farkl›
ve berrak bir düflünceye ihtiyac›m›z var. 

Bu yaz› küreselleflme ve yereli mimari
tasar›m üretimleri aç›s›ndan ele alacak
ve tart›flacakt›r. Mimari üretimler kaç›-
n›lmaz olarak bu süreçlerin ve dönü-
flümlerin içindedir. Ayn› flekilde küre-
selleflme ve yerellik ile ilgili olgular, du-

rumlar ve sorunsallar da mimarl›¤›n ge-
çirdi¤i süreçlerin içindedirler. ‹kisi de
birbirlerini içerir. Küreselleflme süreçle-
rinin ve ba¤lant›l› yerellik tart›flmalar›-
n›n mimarl›k ile olan ço¤ul iliflkileri top-
lumsal, ekonomik, ekolojik gerçekler
üzerinden al›nmas› gereklili¤i kadar mi-
mari üretimler aç›s›ndan da irdelenme-
lidir. Peki yerellik tart›flmalar›n›n ve kü-
reselleflme süreçlerinin mimarl›ktaki
yans›malar› nas›l olmaktad›r? Mimari
gerçeklikler aç›s›ndan küreselleflme ve
yerellik baflka ne anlam(lar) tafl›r? Mi-
mari üretimler içinde oldu¤umuz bu sü-
reçlerle nas›l iliflkilendirilmektedir? Ta-
sar›mda, küreselleflme ile ilgili tart›fl-
malar nas›l var olmaktad›r? Bu sorula-
ra mimarl›¤›n içsel bir sorunsal› olan

temsiliyet çerçevesinden yaklafl›labilir.
Çünkü küreselleflme süreçleri farkl› fle-
killerde mimariye yans›makta ve temsil
edilmektedirler. Ekoloji temelli tasar›m-
lar bunu örnekler. Ayn› flekilde yerellik
kavram› da mimari tasar›m›n ana yön-
lendirici girdilerinden biri olarak kulla-
n›lmaktad›r. Ancak hangi tasar›m anla-
y›fl›n›n küresel hangisinin yerel oldu¤u-
nun tan›mlanmas› üzerinden konuya
yaklaflmak zordur. Birbiri içine geçmifl-
likler bu tan›mlamay› belirsizlefltirmek-
tedir. O halde mimari tasar›m aç›s›n-
dan, küresel pazarda yereli, temsiliyete
ve anlat›ya düflmeden nas›l irdeleyebi-
liriz?4 Birincisi temsiliyet kavram›n›n
mimari tasar›ma etkileri, ikincisi,  tasa-
r›m› yönlendiren hangi düflüncelerin kü-

Mimari Tasarımda “Küreselleşme ve Yereli
Tekrar Düşünmek”

Yerellik-küresellik tart›flmalar›nda al›nabilecek farkl› bir pozisyon, yerellik ve
küreselleflme kavramlar›n›n tasar›mda bulduklar› varl›k ve mimari üretimin

içselli¤ine dair gelifltirilebilecek düflünme biçimleri üzerine bir yaz›

Kerem YAZGAN, Yüksek Mimar (PhD.)

Expo 2000 Hannover ‹sviçre Pavyonu, Mimar Peter Zumthor
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resel ya da yereli tarifleyememekte ol-
duklar›n›n örneklenmesi, üçüncüsü de
küreselleflme ve yerellik kavramlar›n›
tasar›mlar›n›n düflünsel altyap›s›nda
yarat›c› olarak ele alan örneklerle konu
aç›labilir.

Mimarl›¤›n kendine özgü üretim biçim-
leri vard›r. Mimari üretim hem toplum-
sal, kültürel gerçekliklerle flekillenirken
hem de mimarl›¤a has bilgilerle oluflur
ve geliflir. Küreselleflme ve yerelli¤i tar-
t›fl›rken de tasarlama ediminin kendine
özgü olas›l›klar› ve bilgisi üzerinden an-
lamaya çal›flabilir ve fikir gelifltirebiliriz.
Mimarlar›n tasar›m üretimine yaklafl›m
biçimleri "küreselleflme" ve "yerellik"
sorunsallar›na yaklafl›m biçimlerini de
aç›¤a ç›kar›r. Özellikle tasar›m arac›l›-
¤›yla "yer" ve "küre" ile kurulan temsi-
liyet iliflkisi mimarl›¤› yerellik ve küre-
sellik tart›flmalar›nda yarat›c› bir ko-
numdan uzaklaflt›rmaktad›r.

Küreselleflme ve Yerellik
Kavramlar›n›n Mimari
Tasar›mda Temsili-Yapay Varl›¤›
Mimari tasar›m ve bir türlü tasar›mda
içsellefltiremedi¤i yerellik ve küresel-
leflme gibi süreçler ve bunlarla birlikte
sunulan anahtar kavramlardan "kim-
lik" kavram› da, mimarl›kta ço¤unlukla
bir temsiliyetin nesnesi olmaktan kur-
tulamamaktad›r. Tasar›m, dolayl› ya da
dolays›z, hep birfleyleri temsil etmek
zorunda gibidir. "Yer", "küre" ve ba¤-
lant›l› "kimlik" kavramlar› da kaç›n›l-
maz olarak bundan nasibini al›rlar. Ör-
ne¤in, Berlin Expo 2000 Fuar›ndaki
Türk Pavyonu’nda tasar›m ve bina bir
reprezantasyon arac› olarak görülmüfl-
tür. Tasar›m›n yönlendiricileri uluslara-
ras› bir platformda yerelli¤in ifadesi is-

te¤ine verilen temsili cevaplard›r: "Tür-
kiye Pavyonu, tüm insanl›k için bar›flç›l
bir iliflki; sürdürülebilir bir uygarl›k ve
insani bir teknolojiyi öneren evrensel
bir cümle kurmaktad›r".5 Buradaki "in-
sani teknoloji" kendini ahflap, k›r›k be-
yaz renkli cam, eloksal alüminyum, en-
düstriyel antrazit renkli zemin ve satine
paslanmaz çelik ile temsil edilmeye ça-
l›fl›lm›flt›r.6 Ayr›ca Türkiye’nin yerelli¤i
kendini Türkiye’deki ovalar› ve yaylalar›
simgeleyen ahflap platformlarda var
edilmeye çal›fl›lm›flt›r.  

E¤er Anthony Vidler’in belirtti¤i gibi me-
kan her an yeni bir içerikle dolmaya ha-
z›r ise7 ve mekan anlam›n› deneyimle
buluyorsa, farkl› olaylar›n öznesi olan
kullan›c›lar mekan›n –ve anlam›n›n- ço-
¤ullaflmas›n›n ve zenginleflmesinin ne-
deni ise, kullan›c› deneyimiyle, her za-
man için tasar›m›n önerdiklerinden faz-
las›n› sunma potansiyelini tafl›yorsa,
mekan da bu uçsuz bucaks›z insana
özgü zenginliklerle üretilir, anlamland›-
r›l›r, tariflenir, hissedilir, yarat›l›yorsa,
fiziksel mekan tek bafl›na mekan ka-
rakteri almaya yeterli de¤il ise, meka-
n›n insan›n deneyimi ile girdi¤i iliflkiler
zinciri ise mekana anlam katan, meka-
n› var eden; Expo 2000 Türkiye pavyon
tasar›m› özelinde -binan›n inflai kalite-
lerinden ba¤›ms›z olarak- yerellik, kim-
lik, küresellik kavramlar› temsilidir. An-
lat› da vard›rlar ancak. Mimari tasar›-
ma ve mekan›n deneyimine içsellefle-
memifllerdir.  Çünkü yapayd›rlar.

Mekan, tasarlarken infla olmad›¤› ve
deneyimlenemedi¤i için her zaman ta-
sarlama eylemiyle mekan›n deneyimi
aras›nda farkl› flekillerde doldurulmaya
aç›k bir alan yarat›r: Anlat› ve temsiliyet

alan›. Ne var ki, umulan›n aksine, tasa-
r›mda temsil edilmeye u¤rafl›ld›¤› oran-
da, "yerellik" ve "küreselleflme" gibi
kavramlar tasar›mdan uzaklafl›r, tasa-
r›m arac›l›¤›yla mimarl›k da sosyo-poli-
tik ve ekonomik tart›flmalar›n içinde yer
alabilmekten. Tasar›m bu kavramlara,
süreçlere ve yaratt›klar› durumlara olan
mesafesini ve poziyonunu net bir bi-
çimde ortaya koyamaz. Mimarl›k mes-
le¤i kendini bu temsiliyetten kurtarabil-
di¤i oranda özgürleflecektir ve dünyada
varolan tart›flmalarda kendi konumunu
yarat›c› bir flekilde ortaya koyabilecek-
tir.

Küreselleflme ve Yerellik
Kavramlar›n›n Mimari
Tasar›mda Temsili-Yapay
‹liflkilendirme Olas›l›¤›
Türk Pavyonunun anlay›fl›n›n mu¤lakl›-
¤›n›n, temsiliyetçili¤inin, yerellik ve kü-
reselleflme ile ilgili yarat›c› bir pozisyo-
nunun bulunmamas›n›n aksine, ‹sviç-
re’li mimar Peter Zumthor Hannover Ex-
po 2000’deki ‹sviçre pavyonu ile ilgili
bir söyleflide bu konudaki olabilecek
net cevaplardan ve tav›rlardan birisini
sunar mimarl›k camias›na. Röportaj›
yapan Günther Uhlig beklenilebilece¤i
gibi ‹sviçre Pavyonunun mimarisinin
ulusal kimli¤i yans›t›p yans›tmad›¤›n›
sorar. Zumthor’un yan›t› ise mimari tar-
t›flmalarda az görülen bir berrakl›¤a sa-
hiptir:

"...En bafl›ndan beri buras›n›n ‹sviçre ile ilgili bir
fleyler söyleme yeri olmad›¤› düflüncesindeyim.
Di¤erlerinin yapt›¤› bu... E¤er bana bunun ‹flviç-
re ile ne ilgisi oldu¤unu sorarsan›z yan›t›m hiçbir
fley olacakt›r. Bu mimarinin ‹sviçre ile hiçbir ilgi-
si yok."8

Expo 2000  Hannover ‹sviçre Pavyonu



45.000 adet çam ve karaçam kereste-
nin istiflenmesi ve birbirlerine çelik ger-
gilerle sabitlenmesi ile oluflturulan du-
varlar›n yanyana gelmeleriyle kurulan
bir mimaridir ‹sviçre Pavyonu. Hava
flartlar›na aç›k farkl› duyulara seslenen
deneyimler birbirine kar›flarak izleyici-
nin dikkatini çeken sürekli bir gösteri
mekan› olarak tasarlanm›flt›r.9 Birbirle-
riyle ba¤lant›l› geçitler, avlular ve iç me-
kanlardan oluflan doku sürekli de¤iflen
müzik gruplar› (350 adet) ile mekansal
ve deneyimsel çeflitlilik sunmaktad›r.

Ahflaplar›n istiflenmesi ile elde edilen
strüktür biçimi Türkiye’deki madenler-
de de çöküntüyü engellemek amac›yla
kullan›lmaktad›r. Yap›lan bu tarz çatk›
strüktürüne Türkiye’de "domuz dam›"
denir. Uygulamas› kolayd›r ve tafl›y›c›
kapasitesi yüksektir. Üretim biçimleri
temel al›nd›¤›nda yerellikler ‹sviçre Pav-
yonunda birbirine geçmifltir. Daha önce
strüktürel amaçl› uygulanan ancak ‹s-
viçre Pavyonunda mekan yaratmak
amac›yla biraraya getirilen malzeme ye-
rellikten elde edilebilecek bilginin bam-
baflka durumlarda ve yerlerde de¤er-
lendirilebilece¤ini gösterir. Ancak bura-
daki de¤erlendirme ve yerellik temsili
de¤ildir.  

‹sviçre’nin pavyondaki varl›¤› Zumt-
hor’un kulland›¤› kavramla didaktik de-
¤ildir.10 Bina’da ‹sviçre’yi tan›tan rek-
lam ya da afifl bulunmaz. ‹sviçre bura-
da, sunulan yemek, müzik ve mekansal
deneyimin kar›fl›m› ile dolayl› olarak
vard›r. Yerellik temsili olmaktan ç›kar›l-
m›flt›r. Mimari tasar›m›n olanaklar› ve
bu olanaklar› malzemenin biraraya geti-
rilme biçimleri ile birlefltiren mimar›n
sundu¤u olas›l›klar ile "yerellik" vard›r.
Küreselleflme süreçlerinde hem yereli
hem küreseli temsiliyete sokmadan mi-
mari üretim süreçlerinin birer sonucu
olarak içinde bar›nd›rabilen bir anlay›fl-
t›r. Mimarl›¤a ve küreselleflen dünyada

yerellik konusuna tasar›m anlay›fl›yla
ve yaratt›¤› mekanla yeni bir soluk ge-
tirmifltir.

Zumthor’un düflünce biçimi küresellefl-
me ve yerellik tart›flmalar›na da bu nok-
tada farkl› bir boyut kazand›r›r. Mimar-
lar› üretimlerinde yerellik ya da küresel-
likle temsili iliflkilenmek yerine daha
yarat›c› olmaya zorlarken özgürlefltirici
bir boyut da önerir. Expo 2000 ‹sviçre
Pavyonu mimarl›k dünyas›na bu konu-
da berrak bir düflünme biçiminin ve mi-
mari üretimin olabilece¤i ve gelifltirile-

bilece¤i ile ilgili en önemli ipuçlar›n› ve
örneklerden birini sunmufltur. Tüm dün-
yay› etkileyen süreçler, tart›fl›lan kav-
ramlar›n mimaride kullan›mlar›n›n tem-
sili olmaktan ç›kar›l›p mimari tasar›m
alan›na ait üretme biçimleri ile irdele-
nerek içsellefltirilmesi gereklidir.  
"Yerellik" ve "küreselleflme" kavramla-
r› tasar›mda yapay temsiliyetler olmak-
tan ç›kar›lmal›d›r. Bu flekilde mimarl›k
küreselleflme sürecinde ve küresel pa-
zarda yereli yeniden düflünmeye baflla-
yabilir. t
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10 P. Zumthor, Swiss Sound Box, Birkhauser, 2000.
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Üzerine günümüze kadar pek çok fley
yaz›lan ve söylenen küresel ça¤da,
kentlerin ve her ölçekte yerleflim alan›-
n›n çok yönlü dönüflümler yaflad›¤›, cid-
di yeniden yap›lanma ve mücadelelerin
içerisine girdi¤i uzlafl›lan noktalarken;
bu sistem içerisinde yerleflim alanlar›-
n›n pozisyonlar›n› nas›l tarifleyebilece-
¤i, ya da tüm dünyay› ‘tek bir yer’ ola-
rak gören bak›fl aç›s›yla küresel güçle-
rin nas›l ‘yerelleflebilece¤i’ gibi konular
henüz çok netlik kazanmam›flt›r.

Asl›nda, evrensel düzlemde, küresel
güçlerin mi co¤rafi bariyerleri aflarak
tüm dünyay› etkisi alt›na alma gayretin-
de oldu¤u, yoksa  yerel düzlemde,
kentlerin ve toplumlar›n m› bu ak›mlara
maruz kalmay› istedi¤i, ya da aralar›n-
da çift yönlü bir etkileflim mekanizmas›
m› oldu¤u tart›flmas›n› ‘tüketim-pazar-
kültür’ üçgeninde mekansal bir boyuta
oturtmaya çal›flan bu yaz›da, ülkemizde
özellikle son dönemlerde bu etkileflim-
lerle ortaya ç›kan mekan organizasyon
süreçlerindeki ‘farkl› yans›malar›n’ na-
s›l flekillendi¤i ve bunlar›n olas› sonuç-
lar›n›n neler olabilece¤i üzerinde duru-
lacakt›r. 

Tüketim – Pazar – Kültür Üçge-
ninde Yeni Stratejiler
"Yerkürenin tek tiplili¤ini artt›ran ne-
denlerle, bölen nedenler asl›nda ayn›-
d›r. Küreselleflme birlefltirdi¤i kadar bö-
ler de..."(Bauman 1999)

Yaflanan iki büyük dönemin (moder-
nizm – postmodernizm) iki temel bile-
fleninin toplumsal, ekonomik, kültürel
ve mekansal dönüflümlerde belirleyici

faktörler oldu¤u söylenebilir. Bunlar; a¤
sistemleri ve yo¤un hareketlenme-
ler/ak›fllard›r.

Sanayi dönemi yaratt›¤› demiryolu a¤la-
r› üzerinde hammadde ve iflgücü ak›fl-
lar›n› sa¤larken, sanayi sonras› dönem
elektronik a¤ sistemleri ile sermaye,
teknoloji ve bilgi ak›fllar›n› sa¤lamakta-
d›r. ‹ki büyük dönemin belki de en
önemli ortak özelli¤i, kentlerin ve top-
lumlar›n bu a¤lara kat›l›m istemi ile yo-
¤un hareketler, ak›fllar karfl›s›nda du-
ran, ona engel olan her tür kurumsal
yap›, ideoloji ve tercihin çeflitli araçlar-
la etkisizlefltirilmeye çal›fl›lmas›d›r.

Dünyada 70’lerin ekonomik bunal›mla-
r›yla ortaya ç›kmaya bafllayan ekono-
mik yeniden yap›lanma çabalar›, bera-
berinde yeni stratejilerin gelifltirilmesi-
ne de olanak tan›m›flt›r. Üretim biçimle-
rindeki de¤iflimler, teknolojinin, serma-
yenin ve kültürel ak›fllar›n Castells’in
tarif etti¤i "ak›mlar mekan›" (space of
flows) (Castells 1996) üzerinde h›zla-
narak artmas›, kentler ve kent yönetim-
leri üzerindeki bask›lar› art›rmaktad›r.
Sanayi dönemi sonras›
yeni bir zenginlik kay-
na¤› olarak görülen bu
‘ak›mlara’ eklemlene-
bilme bask›s›, özellikle
kentlere iliflkin karar
verme süreçlerinde
stratejilerin "(yerel)
ekonomik geliflim plat-
formuna" kaymas› ile
yeni bir yön kazanm›fl-
t›r. Amerika ve Avru-
pa’da "yeni kentsel gi-
riflimcilik" (Harvey

1990) olarak tariflenen bu süreçte,
özel sektör teorilerinden ödünç al›nm›fl
terimlerle ve "tüketim - pazarlama te-
melli stratejilerle" kentlerin bu dönü-
flümlerin h›z›na uydurulmaya çal›fl›ld›¤›-
n› görmekteyiz.

Bu adaptasyon sürecinde belki de en
önemli vurgu ‘güç dengelerindeki de¤i-
flim’ ve küresel a¤ sistemleriyle olan
‘etkileflimin araçlar›’ üzerinde olmakta-
d›r. Sermayenin artan bir h›zla kontrol
d›fl›na ç›kmas› giderek güç dengelerini
bozmufl, "gücü" geleneksel politik ku-
rumlardan ve kamunun yan›nda yer ala-
bilecek süreçlerden ç›kartarak küresel
a¤lar içerisine katm›flt›r. Dengelerdeki
de¤iflimle ortaya ç›kan bu yeni egemen
güç, Zukin’in ifadesiyle "sembolik güç"
(Zukin 1995), yeni ça¤da önemli bir
ekonomik ve politik söylem olarak ken-
di iliflkilerini yaratm›flt›r. Tüketim kal›p-
lar›n›n de¤iflimiyle birlikte geleneksel
tüketim üründen ayr›lm›fl, yerel kültürel
ö¤elerin ve imgelerin tüketimi haline
gelmeye bafllam›fl ve zamanla sosyal
yaflam›n belirleyicisi olma yolunda iler-
lemifltir (Yard›mc› 2001). 

Değişen Tüketim Kalıbının Temsilcisi Olarak Küresel
Mekan Sunumları ve Yerel Değerlerin Geleceği 

Ertunç Goncagül, Ar.Gör. 
DEÜ Mimarl›k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü



EGEM‹MARLIK  48   15

Yerel - kültürel ö¤elerle sermaye ara-
s›ndaki s›k› iliflki temelli bu yeni güç
dengesi, estetik, imgesel, kültürel ve
sembolik de¤erlerle yeni bir ekonomik
iliflkiler biçimi yarat›rken; bu yeni iliflki-
ler deseni içerisinde kentler, dünya ha-
ritas› üzerinde pozisyonlar›n› ancak
ekonomik çekicilik ba¤lam›nda tarifle-
meye bafllam›fl ve ekonomik avantajla-
r›yla ak›mlar mekan›nda kendilerine bir
yer edinmeye çal›flm›fllard›r. Giderek
kültürel ö¤eler bafll› bafl›na kentler ara-
s›ndaki mücadelede önemli bir rol oy-
namaya bafllarken, küresel ak›mlarla
yerel, kültürel birikimli de¤erler aras›n-
daki köprü, zengin semboller tafl›yan
sosyal ve iletiflimsel araçlar arac›l›¤›yla
kurulmaya bafllanm›flt›r (fiema 1).

Küresel ak›mlara ve kentlere iliflkin ta-
riflenen bu çift yönlü etkileflim meka-
nizmas›, kentler üzerinde yaratt›¤› ek-
lemlenme bask›s›yla, yerel-kültürel
ö¤elerin ticari metalar gibi al›n›p sat›la-
bilen, özelleflmifl pazar isteklerine
uyarlanabilen yönde kullan›m›n› sa¤lar-
ken; ayn› zamanda, ortaya att›¤› kav-
ramsal ve kuramsal araçlarla da arada-
ki engelleri kald›rarak özellikle serma-
ye hareketlerinin önünü açmay› hedef-
lemektedir.

Ülkemizde de özellikle 80’lerden itiba-
ren uygulanmaya bafllayan yeni sa¤ po-
litikalarla ekonomik ve toplumsal yap›-
n›n küresel ak›mlarla bu tip bir etkile-
flim içerisine girmeye olanakl› hale ge-
tirilmesinin, sosyal araçlar olarak tarif-
lenen mekan tasar›m bilimleri üzerinde
yaratt›¤› dönüflüm ve bask› kaç›n›lmaz
olmufltur. 

Mekan Organizasyon 
Süreçlerinde De¤iflen Söylemler
"Kimliksiz kentlerin en belirgin özelli¤i çok par-
çal› olmas›d›r"  (Koolhas 1998)

Önceki bölümde de¤inilen 70’lerin eko-
nomik krizleri ve küresel ekonomik de-
¤iflimler, geleneksel planlama pratikle-
rinin ve Keynezci kamu politikalar›n›n
yetersiz kald›¤› görüflünden hareketle
ciddi k›r›lmalar› da beraberinde getir-
mektedir.

Pek çok bat› ülkesinde "mekansal
kontrol", "ekonomik ve demografik bü-
yümeye iliflkin düzenlemeler" temelli
planlama yaklafl›mlar›n›n geçerlili¤ini
yitirdi¤i savunulurken; bir kentte yafla-
yan tüm toplumsal s›n›flar›n kente ilifl-
kin konularda ortak amaçlar üzerinde
birleflmesinin olanaks›z oldu¤u, her

toplumsal s›n›f›n kendine özgü amaçla-
r› oldu¤u görüflünü temel alan "ço¤ulcu
planlama", ya da ço¤ulcu – savunucu
yaklafl›mlarla planlamay› bir süreç ola-
rak gören "kat›l›mc› planlama", (Aysel,
2002) bugün k›sa vadede acil sorun
çözücü ve tart›flmal› h›z› ile yayg›nl›k
kazanan "kentsel tasar›m" gibi yakla-
fl›mlar gündemde yer bulmaktad›r. K›-
saca, "sunum" temelli yaklafl›mlardan,
daha esnek olan "istem" temelli (Co-
lomb 2001) yaklafl›mlar›n benimsen-
mesi yoluna gidilmifltir.

Sunum temelli, bir baflka ifadeyle Mo-
dernist çizgideki yaklafl›mlara yap›lan
temel elefltirilerin bafl›nda gelen "erkin
düzen koyucu - kurucular›n elinden ç›k-
mas› gerekti¤i" fikri, küresel söylemde,
de¤iflen güç dengeleri ve tüketim iliflki-
leri içerisinde yeni "erk kullan›m araç-
lar›" olarak iletiflimsel araçlar›, mimar-
l›k ve kentsel tasar›m› seçmifltir. Bir
yanda küresel ak›mlara dahil olma mü-
cadelesinin kentler aras›nda bir rek-
lam, tan›t›m, pazarlama savafl›na dö-
nüflmesi, di¤er yanda kente iliflkin me-
kansal organizasyonlar›n modernite-
den vazgeçmeyen ancak postmoderni-
tenin f›rsatlar›n› da de¤erlendiren bir
araç olarak kentleri (mimarl›k ve kent-
sel tasar›m› kullanarak) parçalar üze-
rinden yenileme – üretme yoluna git-
mesi, yeni ça¤›n egemen güçleri olarak
tariflenen sermaye birikim süreçlerine
uygun bir doku oluflturulmas›n›n d›fl›n-
da bir fley olarak görünmemektedir.

Yaflanan h›zl› dönüflümler karfl›s›nda,
kamunun yan›nda tav›r alabilecek en-
der kurumlardan bir tanesi olan planla-
ma, erkin bir arac›, temsili ya da des-
tekleyicisi olarak görülerek oluflan yeni
güç dengeleri içerisinde etkisizlefltiril-
mifl, parçalanm›fl, her tür bask›ya aç›k
ve dirençsiz hale getirilerek eylem ala-
n› daralt›lm›flt›r. ‹flte bu noktada devre-
ye giren kentsel tasar›m ve mimarl›k,
noktasal, parça parça çözümlerle bütü-
ne ulafl›labilece¤i, bu bütünün de arzu-
lanan bir gerçek kurgusuna oturtulabi-
lece¤i senaryosunu ileri sürerken, orta-
ya  ç›kan›n "kimin arzulad›¤› gerçek ?"
kurgusu olaca¤› üzerinde tart›fl›lmal›-
d›r.

Tarihselli¤e, eklektiksizime ve popüler
kültüre temellenen, kentin hem bir fir-
ma hem de bir ürün olarak görüldü¤ü
bu sistem içerisinde mekansal ve sos-
yal parçalar aras›ndaki nedensellik
ba¤lar› gevfletilerek uygulamada pratik-
lik ve kullan›mda yayg›nl›k gibi ölçütler-

le belki de alt›n ça¤›n› yaflayan bu tür
uygulamalar›n ülkemiz özelinde birkaç
güncel örnek üzerinde ele al›nmas› ye-
rinde olacakt›r.

‹stem Temelli Küresel Ça¤›n Mekansal
Sunumlar›
"Dünyan›n pek çok yerinde geleneksel uygula-
malar›n yerini almaya bafllayan küresel tip mima-
ri ve kentsel uygulamalar›n toplumlar›n yerel de-
¤erleri ve kültürleriyle uyum içerisinde olmad›¤›
gözlenmektedir" (Hillier & Hanson 1988).

Mekan organizasyonlar›nda yukar›da
tariflenen türde oluflumlar, çok tipik bir
mekansal görünüm ve tüketim kal›b›-
n›n temsilcileri olarak son dönemlerde
ülkemizde de görülmektedir. Genel ola-
rak 3 farkl› tipte s›n›fland›rman›n müm-
kün oldu¤u bu oluflumlar;

1) ‘Yar›flan kentler’ kavramsallaflt›rma-
s› içerisinde mega projeler,

2) Mimari ve kentsel tasar›m uygula-
malar›nda ‘yeni ak›mlar’,

3) Özelleflmifl tüketim kavram›yla geli-
flen ‘tema alanlar›’ üretimi  olarak s›-
n›fland›r›labilir.

‘Yar›flan Kentler’ Kavramsallaflt›rmas›
‹çerisinde Mega Projeler: 

Gerek Habitat gerekse Avrupa Birli¤i
söylemleri içerisinde yer alan, küresel
a¤ sistemi içerisinde gelifltirilen "yar›-
flan kentler" kavramsallaflt›rmas› ülke-
mizde "güçlü belediyeler" söylemi ile
ifade bulmufl ve ifllerlik kazanm›flt›r.
Aç›kça belirtilmese de tüm vurgunun
hareketli sermayeye do¤rudan eklem-
lenme sürecinde kentin elindeki tüm
yerel potansiyellerin ve olanaklar›n s›-
n›rs›z  biçimde kullan›m› temeline daya-
nan bu süreçte, küresel sistemde an-
cak ekonomik avantajlar›yla kendileri-
ne yer bulabilen kentler, sahip oldukla-
r› tüm de¤erleri "giriflimin ve kalk›nma-
n›n önünü açmak" söylemleri ile birer
ekonomik çekicilik unsuru olarak gör-
mekte ve kullanmaktad›rlar.

Hiçbir üst düzey dengenin gözetilmedi-
¤i, herhangi bir öncelik dizisi ya da
program anlay›fl›n›n olmad›¤› bu tür uy-
gulamalara en güncel örnek ‹zmir/Sel-
çuk, ‹stanbul, Antalya, K›rflehir gibi
kentlerimizin ‘Formula 1’ projesinde
yaflad›¤› mücadeledir.

Yaklafl›k 10 y›ld›r gündemde olan
(ntv.com.tr, 10 Eylül 2003) ancak "ser-
maye yat›r›mlar›n›n bölgesel dengeler
temelli da¤›l›m›" ilkesine iliflkin hiçbir
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kayg›n›n görülmedi¤i bu projede kaza-
nan› ve kaybedenleri son 1-2 ay içeri-
sinde iletiflim teknolojileri arac›l›¤›yla
gerçeklefltirdikleri reklam, tan›t›m ve
pazarlama faaliyetleri belirlemifltir.

Genellikle tüm kentlerin benzer kurgu-
larla kendilerini ifade etmeye çal›flt›¤›
bu yar›flmada, Selçuk ilçesi gerek öl-
çek farkl›l›¤› gerekse sahip oldu¤u kül-
türel unsurlarla bu yar›flta ilginç bir de-
neyim sergilemifltir.

Sermaye yat›r›mlar›n›n parça planlarla
önünün aç›lmas› ve tüm do¤al, kültü-
rel, yerel de¤erlerin bu amaçla kullan›-
m› sürecinde merkezi yönetim, yerel
yönetim ve sivil kurulufllar›n iflbirli¤inin
bölgeye iliflkin öngördü¤ü dönüflüm,
2001 tarihli Çevre Düzeni Plan› ile geç-
ti¤imiz aylarda haz›rlanan "Selçuk ve
Formula 1" sunum dosyas›ndaki plan›n
karfl›laflt›r›lmas› ile çarp›c› biçimde gö-
rülebilmektedir (Harita 1 ve 2).

2001 plan›nca tariflenen Do¤al ve Ar-
keolojik Sit alanlar› (Harita 1) üzerine
öngörülen yat›r›m karar›n›n (Harita
2’deki Formula 1 alan› lekesinden
uyarlanm›flt›r), y›llard›r büyük bir bölü-
mü korunan Pamucak Sahilleri için ge-
lifltirilen turizm tesis alanlar› vb. kulla-
n›mlar›n (Harita 2) hangi bilimsel ölçüt-

lere ve üst ölçekli plan karar›na göre
de¤ifliminin öngörüldü¤ü belli olmayan
projede, do¤al, kültürel ve ekolojik de-
¤erlerin ‘ekonomik çekicilik unsuru’
olarak piyasaya sunumu yan›s›ra; "For-
mula Gladyatörleri Efes’te Bulufluyor!"
slogan›yla yola ç›kan ilçenin, haz›rlad›¤›
pist projesinde kulland›¤› ‘‹sabey Kav-
fla¤›’, ‘Meryem ana Düzlü¤ü’, ‘St.John
Viraj›’  vb. sembolik ifadelerle senede
2 milyon ziyaretçisi olan bir alan›n tan›-
t›m›n› m› yapmay› amaçlad›¤›, yoksa
kültürel ve imgesel motiflerin her nok-
tada tüketimi ile bu yanl›fl yar›flma or-
tam›nda kendisine avantaj m› sa¤lama-

ya çal›flt›¤› konusu düflündürücüdür
(Resim 1).

Burada elefltirilmesi gereken yat›r›m
karar›n›n kendisi de¤il, kentlerin yanl›fl
bir yar›flma ortam›na çekilerek bu tip gi-
riflimlerde kulland›klar› araçlard›r. Plan-
lama sürecinden tamamen soyutlanan
kentlerin s›n›rl› kapasiteleri ancak ge-
nifl yetkileri ile, hiçbir üst düzey denge
ve bilimsel aç›l›m üretmeyen çabalar
içerisine girmesi yerel ve kültürel de-
¤erlerin gelece¤i aç›s›ndan ciddi bir
tehdit oluflturmaktad›r.

Harita 2: 2003 sunum dosyas›nda öngörülen dönüflüm  (Selçuk ve Formula 1
Sunum Dosyas›)

Resim 1: Kültürel ve imgesel de¤erler
her türlü yöntemle piyasaya sunuluyor
(Selçuk ve Formula 1 Sunum Dosyas›)

Harita-1 Seferhisar-Dilek Yar›madas› K›y› Kesimi Çevre Düzeni Plan›
Selçuk-Pamucak (‹zmir) Kesimi Çevre Düzeni Revizyon Plan›-2001 (*)
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Mimari ve Kentsel Tasar›m 
Uygulamalar›nda ‘Yeni Ak›mlar’

Zaman›n ve mekan›n bizden ba¤›ms›z
olarak organize oldu¤u, dolay›s›yla her
an her yerde her fleyin olabilirli¤i görü-
flünü öne ç›kartan küresel sistemde,
aktüel e¤ilimler yaln›zca tüketime en-
deksli özel pazar istemlerine göre yeni
bir yön kazanm›flt›r.

Evrensel kabul edilen bat›l› kentsel gö-
rünümlerin az geliflmifl ülke kentlerin-
de küreselleflmenin ifadesi olarak gö-
rüldü¤ü günümüzde, sadece tasarla-
nan mekanlar de¤il, üzerlerindeki ta-
sar›m çal›flmalar›n›n yöntemleri de tak-
lit edilmekte ve birbirine benzemekte-
dir.

Buna en güzel örneklerden birisi,
70’lerde Amerikan kent d›fl› yerleflme-
lerin olumsuz koflullar›na tepki olarak
ortaya ç›kan, pek çok özelli¤ini Ho-
ward’›n "Bahçe fiehir" (Garden City)
modeli ve "Güzel Kent Ak›m›"ndan
(City Beautiful Movement) al›p, Leon
Krier’in "Kentsel Mekan" (Urban Spa-
ce) kavram›n göre gelifltirilen "yeni fle-
hircilik" (New Urbanism) yöntemlerinin
(Bressi, 1994) ülkemiz kentlerinde,
özellikle ‹stanbul’da uygulanmaya bafl-
lanmas›d›r.

Özünde, sosyal ve ekonomik olarak
benzeflen gruplar›n tüketim al›flkanl›k-
lar›na göre bir arada organize edildi¤i
bu tip mekansal uygulamalarda, stra-
tejik olarak seçilmifl tematik imgelerle,
bu imgelerin hayata geçirilebilece¤i
sahne düzenleri yarat›lmaktad›r.
‹liflkilerin ve nesnelerin tamamen ba¤-
lamdan kopar›ld›¤› bu tip uygulamalar-
da, Kemer Country projesinde oldu¤u
gibi Amasya kent merkezini ‹stan-
bul’un orta yerine tafl›mak mümkün-
ken (Resim 2); Truman Show film seti-
nin (Seaside/Florida) bir kopyas›n› da
Güzelflehir projesiyle infla etmek ola-
nakl›d›r(Resim3-4). 

Geleneksel mahalle kavram› ve mima-
ri özelliklere göndermeler yaparak kül-
türel ö¤elerin pazarland›¤› bu sistem-
de, ortaya ç›kan eklektik ve karma me-
kanlar bir yan›lsamadan öteye gideme-
di¤i gibi, kullan›lan sembollerle kentle-
rin belirleyici özellikleri ve kimlik izleri-
nin yok edilmesi gelecekte kaç›n›lmaz
olacakt›r (Resim 5-6).

Resim 2: Küresel mekansal düzenlemelerde Amasya Kent Merkezinin bir örne¤i ‹stanbul’a tafl›nabilmektedir
(http://www.kemercountry.com)

Resim 5: ‘Walt Disney World Company’ nin Celebra-
tion Konutlar› – Florida (http://www.impactp-
ress.com/articles/aprmay97/celebrat.htm)

Resim 6: Kemer Yap› ve Turizm A.fi. nin Kemer 
Country Konutlar›, Kemerburgaz – ‹stanbul
(http://archnet.org/library/images/)

Resim 3: Yeni fiehircilik ak›m›n›n öncü örneklerinden Seaside – Florida (Katz, 1994). 

Resim 4: Yeni fiehircilik örnekleri taklit edilerek oluflturulan ‹stanbul – Güzelflehir projesi
www.guzelsehir.com/)
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Özelleflmifl Tüketim Kavram›yla Geliflen
‘Tema Alanlar›’ Üretimi

Küresel ça¤›n bir baflka sunum biçimi
olan tema alanlar› zaman zaman alayc›
– flakac›, zaman zaman da fantastik –
görsel nitelikleriyle al›flverifl, e¤lence,
turizm vb. tüketim alanlar›n›n üretim
sürecinde ortaya ç›kmaktad›r.

Sembolik ekonomik iliflkiler düzenine
uygun olarak, kurgulanm›fl yaflamsal
modellerle kentlere sembolik yükleme-
lerin yap›ld›¤› (Bauhaus Kolleg II,
2001) bu tip alanlar, "imge yönelimli
geliflimin" (Lefebvre, 1991) ve kültürel
de¤iflimin sembolleri olarak kültürel
ö¤elerin ticarilefltirilerek tüketimi süre-
cinde önemli rol oynarlar.

Kimi zaman hayal ürünü imgeler yarat›-
larak, kimi zaman da "Antalya Kremlin
Palace ve Topkap› Palace" otellerinde
oldu¤u gibi baflka bir "yer" e ait imge-
lerin alayc› bir tav›rla kullan›m› ile "ger-
çek" dönüfltürülmektedir (Resim 7-8).

Gerçe¤in de¤iflimi, geleneksel olarak
var olan kavramlardan türeyen alg›lama
biçimlerini de¤ifltirirken, as›l gerçek ti-
cari gerçe¤e dönüflmekte, bu da meka-
n›n ba¤lamsal ve yap›sal tutarl›l›¤›n› or-
tadan kald›rmaktad›r.

Bir yanda küreselleflmenin d›flsal etki-
leri, di¤er yanda bu etkilere maruz kal-
ma istemi ile ‘kent planlama’ stratejile-
rinden ‘kent pazarlama’ stratejilerine
geçilen böyle bir ortamda, yerel, kültü-
rel, imgesel de¤erlerin yeni stratejilere
göre ele al›n›p de¤erlendirilmesi süreci-
nin olas› etkilerini 3 farkl› düzlemde ele
almak mümkündür.

• Her fleyden önce uzun sürelerde biri-
kerek günümüze gelen bu anlamdaki
de¤erlerin tüketilerek içlerinin boflalt›l-
mas›, geçmiflle flimdiki zaman iliflkisi-
nin tamamen kopar›larak, toplumsal
bellek, ortak de¤erler ve yaflam al›fl-
kanl›klar› gibi kavramlar›n bir daha geri
dönmemek üzere yitirilece¤inin kabulü
olarak düflünülmeli; hatta giderek top-

lumlar›n geleceklerini de ipotek alt›na
almaya bafllayan bu sürecin koordinat-
lar›n› yitirmifl toplumlar yarataca¤›
beklenmelidir. 

• Süreç hiç durmadan yeni kentsel se-
naryolar üretirken, global giriflimcili¤in
"a¤lar›" asl›nda insan zihnini kaplaya-
rak alg›lama biçimlerini buland›rmak-
tad›r. ‹mgesel kal›plar, heterojen kül-
türel materyallerle kurgulanm›fl ya-
flamsal modeller iliflkiler a¤›nda par-
çalanmalara neden olurken, gerçe¤in
alg›lan›fl biçimini de¤ifltirerek alg› kay-
malar›na yol açmaktad›r. Hiçbir fleyin
kendi bafl›na alg›lanamayaca¤›, çevre-

siyle, kendisini do¤uran olaylar zinciriy-
le, geçmifl yaflant›larla ilintili olarak al-
g›lanaca¤› görüflünün tamamen d›fl›n-
da gerçekleflen sürecin; insan – çevre
aras›ndaki çift yönlü etkileflim mekaniz-
mas›n›n ifllerli¤ini, kulland›¤› araçlarla
çevresel uyar›mlar› ve yaflanan gerçek-
li¤i tamamen pazar amaçlar› yörüngesi-
ne oturtaca¤› beklenmelidir.

• Tasar›m ve düzenlemelerde optimi-
zasyon aray›fl› yerine maksimizasyon
ve minimizasyon aray›fl›n›n a¤›rl›k ka-
zanmas› ile ortaya ç›kan noktasal, par-
ça parça projelerle oluflturulan rastlan-
t›sal biraradal›klar giderek kentsel form
ve strüktür oluflumunu piyasa süreçle-
rinin eline b›rak›rken, kurgular›ndaki
homojenleflme kente ait asal özellikle-
rin, imgesel birikimlerin, kimlik izlerinin
yok olmas› sonucunu yaratacak; so-
nuçta üst üste binmifl parçalar›n y›¤›n-
sall›¤› da ad›na "kent" demenin müm-
kün olmad›¤› yaflam alanlar› olarak ge-
lecek kuflaklara aktar›lacakt›r. t
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Resim 8: Gerçek Kremlin Saray›
(http://www.oui-da.net/)
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(http://www.nakhal.com.lb/pages/)
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1980 sonras›nda yaflanan toplumsal,
ekonomik, kültürel, politik yaflam›n her
alan›nda gerçekleflen dönüflümle birlik-
te toplumun tüm referans noktalar› de-
¤iflmekle kalmad›, toplum içinde zen-
ginli¤in elde edilifl biçimi ve paylafl›m›n-
da da çok büyük çapl› de¤iflimlerin ve
toplumda geçerli olan statü sembolleri-
nin de zemin de¤ifltirmesine neden ol-
du. Söz konusu farkl›laflma, de¤iflme
ve dönüflüm kendisini konut alan›nda
öncelikle kent-içi mekanlarda, inflaat
kalitesi nispeten iyi, yüksek bloklar ile
gösterirken daha sonralar› kent-d›fl›
mekanlara yöneldi. Belirli gruplar›n,
özellikle finans sektöründe çal›flanlar›n
artan sosyal standartlar› sonucunda
sermaye odaklar› olufltu ve bunlar kü-
reselleflmifl d›fl sermaye ve üretim ak-
törleri ile beraber inflaat sektörüne yön
vermeye bafllad›lar. Prestijin yeni gös-
teri alan› olarak, kent d›fl›nda do¤al
alanlar içinde, çeflitli temalar alt›nda
üretilen villa yerleflmeleri yayg›nlaflt›.
Bu yeni tip konut alanlar›n›n özellikleri
kent lüksü ile k›rsal yaflam›n baz› keyif-
li boyutlar›n› birlefltiren yaflant› tarzlar›-
n›n ya da lüks tüketim özelliklerinin
mekana aç›kça yans›t›labildi¤i, benzer
tüketim ve yaflant› özelliklerinin benzer
sosyal gruplar ile paylafl›labildi¤i ya-
flam modelleri sunarak kentin baflka
mekanlar›nda bulunmayan bu özellikler
ile paylaflanlara kendi kiflisel özellikle-

rinden kaynaklanan prestijlerine ek ola-
rak toplumsal prestij ve tatmin duygu-
su  da vermesiydi.

1980’lerin bafl›nda, Amerika’da And-
res Duany ve Elizabeth Plater-Zyberk ve
bir grup mimar "yeni kentselcilik" bafl-
l›¤› alt›nda bir hareket bafllatt›lar. Mev-
cut Amerikan kentini ve belirli bir kon-
for sunan ancak so¤uk ve içeriksiz ban-
liyö yerleflmelerini elefltirdiler. Basit
ama ayk›r› bir sav ortaya att›lar. Otomo-
bil ve 40 y›ll›k otomobil odakl› infla ey-
leminin insanlar›n do¤al olarak arzula-
d›klar› yak›nl›k ve sosyallik olgular›n›
Amerikan hayat›ndan sildi¤ini anlatt›-
lar. Amaçlar›n› göstermek için 1982 y›-
l›nda Kuzey Florida "Seaside"  – "sahil
kenar›" – konut yerleflkesini gerçeklefl-
tirdiler. Bu yerleflke yan yürüyüfl yollar›,
kald›r›mlar›, girifl verandalar›, köy mey-
dan› ve di¤er geleneksel Amerikan ka-
sabas›n›n nostaljik parçalar›n› toplar-
ken bunlara ek olarak modern yaflam›n
konut, çal›flma, al›flverifl ve e¤lence di-
limlerini, kapal› devre yaya merkezli,
karma kullan›ml› mahallelerini, bölge-
sel büyüklü¤ü genifl aç›k alanlarda bir
araya getirmeyi amaçlamaktayd›.

Zira çok genel bir bak›flla, "Yeni Kent-
selcilik" sa¤l›kl› bir sosyal ve mimari
çevreye yönelik temel prensipler öngö-
rür. Bütün yerleflke araç kullan›m›n› ge-
rektirmeyecek, yürünebilir mahalleler-

-MIŞ GİBİ:* “Tarihsel birikimi suland›r›p günümüze aktarmak,tarihle ba¤lant› kurmak anlam›na gelmez.”
Heinrich Klotz

Seaside, Florida. Konutlar 

Seaside, Florida. Genel Görünüm

M. Burak Alt›n›fl›k, Y.Mimar 
DEÜ Mimarl›k Fakültesi Ar. Gör.
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den ve bölgelerden oluflmal›d›r. Aç›kça
tan›mlanm›fl s›n›rlar› ve kenarlar› olma-
l›d›r. Merkezde bir kamusal meydan
bulunmal› ve kamuya hizmet eden ya-
p›lar ile çevrelenmelidir. Farkl› eylemler
– konut, dükkanlar, okullar, çal›flma
alanlar›, parklar - birbirine kar›flabile-
cek yak›nl›kta düzenlenmelidir.

Bu çerçevede, Kemer Country, benzer
yerleflkeler aras›nda ilk ve öncü olarak
söylemi, mimarisi ve pazarlama strate-
jileri ile öne ç›kar. ‹stanbul Kemerbur-
gaz’da Mimar Sinan’›n infla etti¤i su
kemerlerinin hemen yan›ndaki orman-
l›k arazinin k›y›s›nda yer al›rken asl›nda
k›rsala yönelmenin muhafazakar tavr›-
n› da beraberinde getirir ve muhafaza-
kar elitin gelene¤e sahip ç›kma ve ayn›
zamanda global (pseudo-)de¤erlerine
sahip olma temsiliyetini de üstlenir. Bu
temsiliyetin aktörleri olarak masterp-
lan mimarlar› Andreas Duany ve Eliza-
beth Plater Zyberk ve globalleflen dün-
yan›n bir baflka yerinde hararetle sunu-
lan bir vizyon eflli¤inde, serpilip gelifle-
ce¤i bir yaflama mekan› kurmak iste-
yen, mahalleyi ve mahallelilik kimli¤ini
yeniden yaratmay› ve yaflatmay› hedef-
leyen temel noktalar› üzerinde "zaman
yolculu¤u"na ç›kabilmek için biraraya
gelen giriflimciler gösterilebilir.

Kemer Country’ye flekil veren ana kav-
ram bilinen banliyö ve site anlay›fl›n-
dan farkl›d›r. "Toplumsal de¤erlere
hem fiziksel hem de ruhsal anlamda
bir dönüflü" içerir. "Birbirini tan›yan,
birbirleriyle görüflen aileler, s›k s›k
rastlanan "aflina" çehreler, merhaba-
lar, günayd›nlar, çocuklar›n sokakta ya-
flad›klar› o inan›lmaz büyüklükteki ev-
ren… ‹nsanlarla hem sa¤l›kl› bir kamu-
sal yaflama kat›lma olana¤› veren hem
de canlar› istedi¤inde kendi ev ve bah-
çelerinde özel yaflant›lar›na çekilmele-
rini mümkün k›lan bir ortam… Bir ma-
halle!… Hayali cihan de¤ecek bir vakit-
te geçmiflte Erenköy’de, Bostanc›’da
ya da Yeflilköy’de, Fatih’te, Niflanta-
fl›’nda oldu¤u gibi..." gibi sloganlarla
bir yere ait olma duygusu ile hareket
eden Kemer Country giriflimcileri "eski
zamanlar›n nezih semtlerini nezih ma-
hallerini tekrar diriltip yaflatmaya, da-
has› özenilen ve fakat art›k yitirilen  es-
ki mahalleleri, bu mahallelerin verdi¤i
aidiyet hissini yeniden yakalamaya"
çal›flt›lar. Mahallenin merkezinde "Ke-
mer Country’nin kalbini oluflturacak"
bir meydan olacak ve bütün hayat bu-
raya do¤ru akacakt›. Bu ak›nt›n›n üze-
rinde durmaya çal›flan dükkanlar, tenis

kortlar›, yüzme havuzu, lokanta, kahve
ve spor salonu ise renkli sosyal me-
kanlar› oluflturuyordu. Böylesi bir kurgu
içinde düzenlenen meydan mahallenin
ana yürüyüfl yoluyla hem sinema hem
tiyatro hem dans salonu hem de ma-
hallenin gelece¤i ile ilgili kararlar›n al›-
naca¤› çok amaçl› bir salona ba¤lan›-
yordu.

Bu tasarlanan çevrede giriflimcilerinin
iddialar›na göre Kemer Country, ço¤ul-
culuk, çeflitlilik ve farkl›l›k gibi kavram-
lar›, di¤er benzeri yerleflimlerin yapa-
mad›¤›n› yaparak yani tek tip mimarl›k-
tan kurtararak hayata geçirir. Yine giri-
flimcilerin iddialar›na göre Kemer Co-
untry’nin tasar›m ve formlar›ndaki ço-
¤ulculuk, çeflitlilik ve farkl›l›k bir kimlik
ve aidiyet hissi yarat›r. Öyle ki bu çok
seslili¤e karfl›l›k olarak, evlerin görü-
nüfl ve renklerindeki çeflitlili¤i ve farkl›
plan tiplerindeki konutlar›  örnek göste-
rirler.

Kemer Country giriflimcilerinin d›fl-ken-
tin düflkünlefltirici etkilerini uzakta tut-
maya yönelik endifleleri ayn› zamanda
"iç etkenlere" karfl› da bir refleks olufl-
turarak olmas› gereken "mimari kodla-
r›", geliflim öngörüsünü, izin verilebile-
cek mimari stilleri tariflemekten kaç›n-
may›p "altyap› tedbirlerini" almaya zor-
lam›flt›r. Zaman içinde, heterojen bir
zincirde gerçekleflen geliflim, Kemer
Country’de bu flartlar alt›nda serbest
kalamamaktad›r. "Onsekizinci ya da
ondokuzuncu yüzy›lda olunmad›¤›na"
vurgu yapan giriflimciler, "h›zland›r›lm›fl
bir zamanda ama kesinlikle zaman
içinde yavafl yavafl oluflan bir mahalle
oldu¤unu" ifade ediyorlar. Önce birinci
mahalle olufluyor, ondan sonra ikinci
mahalle. Bir klüp binas› yap›l›yor. Son-
ra üçüncü mahalle, dördüncü mahalle
ard›ndan bir ticari merkez. Bir yüzy›ll›k
geliflme süreci belki 8-10 y›la indiriliyor
ama bunun da art›k 20.yüzy›l›n sonuna
yaklafl›lan bir dönemde çok h›zl› say›l-
mamas›" gerekti¤ine dikkat çekiyorlar.

Tüm bu estetize edilmifl yaflam›n ard›n-
da, biraz düflünüldü¤ünde totaliter ça¤-
r›fl›mlara uzanan, düzenleyiciymifl gibi
görünen yasaklay›c›, tarifleyici, flablon-
laflt›r›c›, mükemmelli¤in ar›t›l›p sterilize
edilerek zorland›¤›, manipüle edildi¤i,
homojen bir nitelikmifl gibi kur(gu-
lay)an ve rastlant›sal olan› tamamen
d›flar›da b›rakan karar mekanizmalar›
bulundu¤u farkedilir. Kent ya da metro-
polisin kaotik bir devingenlik içinde
oluflageldi¤i hat›rland›¤›nda bu yeni fle-Kemer Country’den Görünümler
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hircilik iddias›n›n asal tehlikeleri ipuç-
lar›n› vermektedir. (T)asarlanan ve ya-
rat›lmaya çal›fl›lan çevrenin normlar›na
bak›ld›¤›nda çok daha farkl›, ço¤ulcu-
luk söyleminden oldukça uzaklaflan bir
tablo ortaya ç›kmaktad›r. Tasarlanan
ve pazarlanan yaflam tarz›na kimlerin
nas›l kabul edilece¤inin, aidiyet kural-
lar›n›n son derece keskin hatlarla tarif-
lendi¤i görülür. Sunulan yaflam tarz›n›n
ço¤ulculuktan çok uzak, d›fllay›c› bir
mahalle ve kent kimli¤i üzerine kurulu
oldu¤u görülür. 

"Türk mimarl›¤›n›n zaman ötesi de¤er-
lerine sad›k kal›narak" infla edildi¤i id-
dia edilen konutlar, geleneksel yüksek-
likleri, tafl kaplamal› giriflleri, yal›bask›-
s› cepheleri, ahflap cumbalar› ve eli-
bö¤ründeleri ile asl›nda sadece d›fl yü-
zeyde kalman›n ötesine geçememekte-
dir. Ancak söz konusu konaklar›n iç
mekana yönelik düzenlemeleri al›flage-
linen apartman çözümlerinden öteye
geçememektedir. Plan organizasyonu
kap›lar ard›nda izole edilmifl dar kori-
dorlar üzerinde dizilen oda s›ralar›ndan
oluflmaktad›r. Geleneksel cephe anla-
y›fl›na sad›k olma düflüncesiyle küçük
pencereler kullan›lm›flt›r. Böyle bir an-
lay›flta plan ve cephe organizasyonu
birbirini hiçlefltirir; her ikisi de birbiri
için bir neden ya da sonuç olmaktan
uzakt›r.

Tekil konut baz›ndaki bu mekansal or-
ganizasyon problemi konutlar›n bir ara-
ya gelifllerinde de benzer sonuçlara gö-
türmektedir. Geleneksel dokunun e¤ri-
len, bükülen birbirine akan ve eklemle-
nerek bir mekan artikülasyonu olufltu-
ran tipolojisi Kemer Country’de yollar

boyunca s›ralanan ve yeflil bir kuflak
boyunca da yollardan ayr›lan basit bir
dizilme ortaya koyar. 

Kendini benzerlerinden ayr›flt›rmak
üzere en önemli unsur olarak ifade edi-
len "bir zamanlar ‹stanbul’un sahip
olup sonradan yitirdi¤i bir yaflama biçi-
mini geri kazanma"ya çal›flan "gele-
nekten gelece¤e uzanan bir vizyon" ile
"belirsiz bir geçmiflte varoldu¤u düflü-
nülen mahalle kavram›n› yücelterek
hem fiziksel hem de sosyal çevrede ye-
niden yaratma çabas›", muhafazakar-
elit için bir gelene¤e yaslanma meflru-
iyetinin de fl›k zeminini sunar. Bu dü-
flünsel örüntüyü Hobsbawn "icat edil-
mifl gelenek" olarak adland›r›r. "‹cat
edilmifl gelenek" normal olarak aç›k ya
da örtük olarak sonradan kabul edilmifl
kurallarla yönetilen ve sembolik bir do-
¤as› olan ya da ritüele ba¤lanan, yine-
lemeyle baz› de¤er ve norm davran›flla-
r› oluflturmay› amaçlayan, otomatik
olarak da geçmiflle süreklili¤i ima eden
bir pratikler dizisi anlam›na gelmekte-
dir. ‹cat edilmifl geleneklerin ana özel-
li¤i bu devaml›l›k iddialar›n›n düzmece
olufludur. 

Kemer Country’nin mimarl›k eylemi
içinde geleneksel ve arkitektonik de-
¤erlerin düzenlenmesi ve bir araya ge-
tirilmesi için ortaya koydu¤u çerçeve,
mimarl›¤›n karmafl›k iliflkilerinden ç›k-
may›p piyasa iliflkilerinden türetildi¤i
için tamam› ile hiçlefltirici niteli¤e sa-
hiptir. Arkitektonik de¤erler, popüler
kültürün göstergeleri olarak, "Mimar-
l›k"a eklemlenemeyen kodlara dönüfl-
müfltür. Bundan dolay› kodlafl(t›r›l)m›fl
elemanlar›n tarihsel referanslar› ve bu

elemanlar›n birbirleriyle olan ba¤lar›n›n
zay›fl›¤›, kültürel ve mimarl›¤a atfedilen
de¤erler ile olas› iliflkilerini azaltmakta-
d›r. Böylece, varl›klar› mekansall›k-
la/mimarl›kla çerçevelenmemifl olan,
varl›k nedenleri mimarl›¤› aflan daha
üst ölçekli ve d›fl merkezli süreçlerde
yatan  ve oluflturucu davran›fl biçimleri
önceden (a priori) tariflenebilen dina-
mikler "icat edilmifl bir gelenek" içinde
serbestleflerek Kemer Country’nin kav-
ramsallaflt›¤› ve maddeleflti¤i zemini
tarifler.  Dolay›s›yla, ‘yer’ duyumuna ve
onun belirleyicili¤ine dayanan, ontolo-
jik olarak üretmek üzerine kendini var
eden otantik k›r hayat› Kemer Co-
untry’de negatif bir ontolojiye dönüflür.
Kendisini tüketime dayand›ran bir zi-
hinsel ve pragmatik düzenek ile tarifle-
yen ve ontolojik nedensellikten kopan
"yer", otantik k›rsal bölgelerin üretim
sahalar›n› Kemer Country’de tüketimin
teatral ve ritüel boyutunda sergilenebil-
di¤i golf sahas› olarak ortaya koyar.
Böylelikle, kültürleraras› üretimlerin
co¤rafyalar-üstü bir kimlik ve içerik at-
fedilerek dolafl›ma girmesi do¤ru sindi-
rilemeyip sentezlen(e)medi¤i takdirde,
ço¤u kez d›fl dünyadan aktar›lan tafl›-
ma kal›p ve stillerin temelsiz taklitler
oluflturmaktan öteye geçememe ç›k-
maz›n› önümüze bir sorun olarak orta-
ya koyar ve "-m›fl gibi"nin tüm hantall›-
¤›n› üzerinde toplar.

Kemer Country temel olarak bir simü-
lasyon olarak belirir. Hiper-reel bir
uzam içinde parçal› bir bellek, nesne
ve yap›lar›n oluflturdu¤u sürekli de¤i-
flen görüntülerin yanyana ge(tiri)ldi¤i
parçalardan oluflmufltur. Geleneksel 

Geleneksel bir Türk evi plan organizasyonuKemer Country’de bir konut plan organizasyonu
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(-mifl gibi) konutlar aras›nda asfalt yol-
larda giden lüks otomobiller dolafl›r-
ken bir k›s›m kullan›c›n›n bir yanda
golf oynad›¤› di¤er yanda atlar üzerin-
de gezindi¤i, sosyal donat› alanlar›n›n
"zengin" bir içerikle d›fl dünyadan fark-
l›laflt›¤› bir "zaman"› ve "yaflam"› an-
latt›¤› bir ortam› meydana getirir.

Ellerimizle mahvetti¤imiz kentlerimiz-
den kaç›fl yolunda, bireysel konforu-
muzu azami düzeyde sa¤layacak yap›-
lar aray›fl› içindeyken ruhsuz ve içerik-
siz kentsel dokulara mahkum olma-
mak için gene ellerimizle mahvetti¤i-
miz köy ve kasabalardan – üretim ve
toplum iliflkilerini bir yana koyup – yal-
n›zca dokular›n› ödünç al›yoruz. Ama
ne kentte, ne de banliyöde asl›nda o
dingin, dayan›flmal›, kendine yeter, öz-
gün, homojen yaflam› bir daha yakala-
yamayaca¤›z; çünkü toplum de¤iflti
iliflkiler de¤iflti, iliflkiler sistemi de¤ifl-
ti, zaman de¤iflti. Yeni çözümler met-
ropolün kendisinde gizlidir, bu tekil ka-
ç›fllar ve aray›fllar beyhudedir. t



Küresel dünyada s›n›rlar›n ortadan kalk-
mas› bireylere engin / yeni ufuklar açar-
ken, çeflitli sosyolojik  problemlerle bir-
likte, varl›¤›n ortaya konulmas›na dair
bir problemi de yaratm›flt›r. Sözü edilen
problem k›saca flöyle çerçevelendirilebi-
lir. S›n›rl› alanlar içinde kendisini kolay-
ca tan›ml› hale getirebilen birey, s›n›rs›z
yeni boyut içinde varl›¤›n› belirginlefltire-
bilecek ve özellefltirebilecek referanslar›
bulmakta güçlük çekmektedir. Üstelik
giderek daha genifl ve kalabal›k olarak
alg›lad›¤› bir dünyada varl›¤›n› belirgin-
lefltirme ihtiyac›  her zamankinden daha
bask›nd›r. Bu da bireyi sürekli ve yorucu
bir aray›fl içerisinde b›rakmaktad›r.

Hergün bireylere kim olduklar›n› ve ne
olduklar›n› soran, onlara verdi¤i kimli¤i
durmadan sorgulamaya, de¤ifltirmeye
ve ellerinden almaya kalkan bir dünyada
yaflaman›n bask›s›n› belki de en çok sa-
natç›lar hissetmektedir. Elbetteki mi-
marlar da bu grubun içindedir.  Sahneye
ç›kmak, küresel dünyada bireyin kendi-
sini varetmesinin ya da belirgin bir kim-
lik kazanmas›n›n bir yolu olarak görün-
mektedir. Sahneye ise ancak uçlarda
olanlar ç›kabilmektedir; ya derin ba¤l›l›k-
lar yaflayanlar ya da tüm ipleri koparm›fl
olanlar; ya varolan›n içine gömülenler ya
da s›n›rs›zl›¤›n s›n›rlar›n› zorlamaya kal-
kanlar. Asl›nda sahneye ç›kmak da, in-
mek de tümüyle gerçek baflar› ya da ba-
flar›s›zl›kla iliflkili de¤ildir. Daha ziyade
yürürlükte olan argümanlarla kurulan
iliflkilere ba¤l›d›r. Bu kapsamda yürür-
lükte olanla güçlü bir iliflki kurmak ka-
dar, ona karfl› olmak da ilgi çekmekte-
dir. Küresel dünyaya iliflkin tüm bu olgu-
lar di¤er sanat alanlar› ile birlikte mimar-
l›k alan›n› da bask›lamakta; bir tür s›k›fl-
m›fll›k yaratmaktad›r.

Yukar›da sözü edilen s›k›flm›fll›¤›n mi-
marl›k yap›tlar› üzerindeki yans›malar›n›
izlemek ö¤reticidir. Merih Karaaslan’›n
yap›tlar›, mimarl›¤a iliflkin di¤er okuttuk-
lar› ile birlikte bu olguyu yans›tt›klar› için
de belirlenen çerçevede ilginç örnekleri
oluflturmaktad›rlar. Onun mimarl›¤›n›n
huzursuz bir mimarl›k olmas›n›n ve çok
say›da tart›flmaya konu olmas›n›n bir
nedeni de; mimarl›¤›na   iliflkin olarak,
varl›¤›n› ortaya koymak, bir kimlik yarat-
mak, farkl› olmak yönünde gere¤inden
çok bask› duymufl ve  zorlanm›fl olmas›-
d›r. Bu tür zorlanmalar›n ço¤u kere mi-
marisindeki deneyselcili¤in ve yenilik
aray›fl›n›n önüne geçebilmesi, sonuç
ürünlerin yetkinli¤ine iliflkin çeflitli prob-
lemler yaratm›flt›r. Küresel boyuta bak›l-
d›¤›nda, Karaaslan  yürürlükte olan argü-
manlar›n yan›nda durmay› seçmifltir. Yü-
rürlükteki argüman, tarihin genifl sepe-
tinden istenilen biçimleri al›p yeni olan-
larla birlikte kullanmay› öngörmekteydi
ve o da bunu yapm›flt›r. Ancak genelin
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içerisinde özelleflebilmek için de kendi
co¤rafyas›na el uzatm›flt›r. Yerele bak›l-
d›¤›nda ise bir karfl› durufl içinde oldu¤u
söylenebilir. Onun mimarl›¤› ülkedeki
yayg›n modernist söyleme karfl› tav›r
al›rken, geleneksel ö¤eleri kullanma bi-
çimiyle de yerel olan›n gerçekli¤iyle  z›t-
laflm›flt›r. Tüm bu yan›nda olufllar ya da
karfl› durufllar  Karaaslan’› kaç›n›lmaz
olarak sahneye ç›karm›flt›r.

Ölümünden önce haz›rlad›¤› otobiyogra-
fisi ve yaklafl›mlar›n› anlatt›¤› çeflitli ya-
y›nlar Merih  Karaaslan’› anlamak aç›-
s›ndan en az yap›tlar› kadar yol gösteri-
cidir. O Anadolu’da büyümüfl ve büyük-
kent karizmas›n› do¤al süreçlerden edi-
nememifl bir mimar olarak, mimarl›¤›n
elitist platformunda kolayca yer alama-
m›flt›r. "Soylu mimarl›k" beklentisini
elefltirirken, sorunu "halk›n sanatç›s› ol-
mak" biçiminde belirlemifltir (Karaaslan,
1996, s.148). Ancak o her sanatç› gibi
gerçekte soylu olan›n kaplad›¤› alanda
da kendisine özel  yer açmay› arzulam›fl-
t›r. Bunun içinde çoklu¤a ve farkl›l›¤a s›-
¤›nm›flt›r. Öyle çok yap› yapm›fl ve öyle
farkl› bir dil kullanm›flt›r ki, mimarl›k dün-
yas› onu görmezden gelememifltir. Bu
ortamda küresel dünyadaki s›k›fl›kl›ktan
yerele, yerelden de küresele kaçarak
kurtulmaya çal›flm›flt›r. Ancak Bat› kö-
kenli söylem, estetik, teknik, ihtiyaç vb.
ö¤elerin yerelden al›nan biçimlerle har-
manlanarak sunulmas›yla halk›n sanat-
ç›s› olunabilece¤ini kabullenmek pek de
kolay de¤ildir. Olsa olsa Karaaslan’›n
"halk" diye tan›mlad›¤› ve asl›nda sosyo-
ekonomik düzeyi itibar›yla genelin d›fl›n-
da bir yerde duran müflteri kitlesinin
farkl› olana prim vermesinden kaynakla-
nan bir diyalo¤un gerçekleflebilmesin-
den sözetmek mümkündür. Zaten Kara-
aslan, elefltirdi¤i elitist ortam› da gerçek
anlamda reddedememiflti. Mimarl›¤› için
sonradan ve asl›nda kuramla pek de ba-
r›fl›k olmad›¤› halde, gere¤ince içsellefl-
tirip ayr›nt›land›ramad›¤› ve bu nedenle
de bir türlü yetkin hale getiremedi¤i bir
söylem yaratmas› da bunu ortaya koy-
maktad›r. "Söylem" kurmak gibi, "tarih"
ve "çevre" ya da bir baflka ifadeyle "ye-
rel" ile iliflkilenmek de,  küresel dünya-
da mimar›n kendisini infla etmekte kul-
land›¤› araçlar aras›nda   görünmekte-
dir. Karaaslan da tarihe ve çevreye el
uzat›rken, mimarl›k ortam›nda gerçek-
lefltirilen tart›flmalar›n ve akademik yo-
rumlar›n etkisiyle de kendisine bir söy-
lem kurmufltur. Bu söylemin anahatlar›
otobiyo¤rafisinde flöyle ifade edilmekte-
dir (Karaaslan, 2001, s.9 )

"Çabam›z, bu topraklarda on bin y›ldan
beri insanl›¤›n ortaya koydu¤u kültür ve
medeniyetlerin süreklili¤i içinde bu ülke-
nin sesini, ruhunu, mimarisini sahip ol-
du¤u birikimlere dayanarak üretebilmek
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal kültü-
rüne katk›da bulunabilmektir.

‘Anadolu’nun Ça¤dafl Yorumu’ anlay›fl›-
na dayanan bu yaklafl›m Türkiye Cumhu-
riyeti için yeni bir ‘Ulusal Mimarl›k’ aray›-
fl› olarak düflünülmektedir."

Buradaki "ulusal mimarl›k" deyimini,
onun söyleminin ve yap›lar›n›n Türk mi-
marl›k tarihi içinde "Üçüncü Ulusal Mi-
marl›k Ak›m›"n› oluflturdu¤unu öne sü-
ren Tümer’den devflirmifl ve sahiplen-
mesindeki içtenli¤e bak›l›rsa da bu yoru-
mu sevmifltir (Tümer, 1995, s.122). Ka-
raaslan’›n yaklafl›m›n› içinde bar›nd›ran
postmodernizmin her türlü anlam›, ide-
olojiyi tüketen yap›s› ile bir kimlik edin-
me ve buna ulusal bir nitelik kazand›rma
yollar›n› daha bafltan t›kad›¤›na iflaret
ederek sözkonusu yoruma karfl› ç›kan
Orhon ve Y›rt›c›’n›n görüfllerini de gör-
mezden geldi¤i aç›kt›r (Orhon, Y›rt›c›,
1995, s.134).

Merih Karaaslan, hiç kuflkusuz yeni bir-
fleyler ortaya koyma yolunda aray›fllar›
ve büyük bir çabas› olan, çal›flkan bir mi-
mard›. Ancak aray›fllar›n› rafine bir sonu-
ca ulaflt›rmakta güçlük çekti¤i de aç›kt›r.
Söylemini kurduktan sonra, tasar›m›n›
kendi ördü¤ü bu duvarlar›n  içine hap-
setmesi, onun için ayr› bir handikap
oluflturmufltur. Çal›flmalar›nda, kürese-
le göz k›rparken yerele el uzatmaya ça-
l›flm›flt›r. Bir baflka deyiflle tasar›m›n› ye-
relin verileriyle iliflkilendirmeye çal›fl›r-
ken, bunu küreselin dikte etti¤i koflullar-
da gerçeklefltirmifltir. Yerelle derinleme-
sine bir yüzleflmeye katlanmak yerine,
biçimsel uyarlamalarla k›s›tl› kalm›fl,
geçmiflten gelen verileri ça¤dafl olanlar-
la iliflkilendirmekte yaflad›¤› zorlanmay›
çal›flmalar›ndaki kaotik yap› ile d›fla vur-
mufltur. Bu yap›;  küresel normlardaki
fonksiyon, konsept, teknik vb. unsurlar
üzerine kurulmufl olan bir altl›¤›n, Ana-
dolu’dan gelmifl geçmifl uygarl›klara ait
sütun, al›nl›k, taçkap›, kümbet vb. ö¤e-
lerin imitasyonlar› ya da yeni yorumlar›y-
la giydirilmesi suretiyle gelifliyordu. Ka-
raaslan’›n kendi yap›lar›na iliflkin de¤er-
lendirmelerinde, onlar› tarihle iliflkilen-
dirmek hususunda yaflad›¤› zorlanma
varl›¤›n› aç›kça ortaya koyar. Tasar›mla-
r›nda bütün ça¤lar› ve bütün uygarl›klar›
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kucaklarken; baz› tarihsel ö¤elere özel-
likle vurgu yapt›¤› gözlenmektedir. Örne-
¤in Karaaslan,tarihsel ö¤eleri belirgin
biçimde kulland›¤› iki yap›dan Kayseri
Defterdarl›k binas›n›n taçkap› formunda
ele al›nd›¤›n› ve devlet kap›s› imgesine
göndermede bulundu¤unu; Afyon’daki
çarfl› yap›s›n›n da Helenistik bir stoan›n
ifl merkezi olarak kullan›lmas› düflünce-
sine dayand›¤›n› aç›klamaktad›r. Benzer
biçimde Ankara Bat›kent’te yer alan An-
dafl Çarfl›s›’n›n Bat› Anadolu çarfl›lar›n-
daki kimli¤in yeniden üretilmesi anlam›-
n› tafl›d›¤›n›; Kayseri Sular ‹daresi Mü-
dürlü¤ü binas›n›n orta mekan›n›n çok
ayakl› bir caminin içinin tekrar d›fl me-
kan gibi ele al›nmas› ile olufltu¤unu,
Kayseri Hükümet Kona¤›’n›n büyük bir
kümbetin içinin d›fl mekan olarak düflü-
nülmesi ile biçimlendi¤ini, Günday ile
birlikte gerçeklefltirdi¤i Hac›bektafl  Kül-
tür Merkezi yar›flmas›nda  külliye kon-
septi ile iliflki kuruldu¤unu, Ankara Te-
ras Evler Sitesi’nin ise Anadolu kentleri-
nin kimli¤i ile iliflkilendi¤ini ifade etmek-
tedir (Karaaslan, 1996, s.148-153).
Tüm bu binalar bir türlü sonlanamam›fl
ve bütünlenememifl bir aray›fl ile birlik-
te, "gibi olmak" ya da "benzemek zorun-
da olmak" fleklinde aç›klanabilecek bir
kayg›n›n a¤›rl›¤›n› da yans›tmaktad›rlar.
Bunun yan›s›ra, Sular ‹daresi Müdürlü¤ü
binas›nda neden cami konsepti ile iliflki
kuruldu¤u ya da Hükümet Kona¤› yap›s›-
n›n neden kümbete referans verdi¤i gibi
sorulara yan›t bulmak da zor görünmek-
tedir. Tasar›mlarda yap› türüne, zaman
ve uygarl›k dizgesine göre bir iliflkilenme
aray›fl›n›n her zaman sözkonusu olmad›-
¤›; en genifl kapsam› içerisinde tarihsel
olman›n temel seçim kriterini teflkil etti-
¤i aç›kt›r.

Merih Karaaslan’›n yaklafl›mlar› mimar-
l›k ortam›nda çok say›da tart›flmaya  ko-
nu olmufltur. Bu kapsamdaki baz›  gö-
rüfller, Karaaslan’›n yenilikçi, deneyselci
tutumunu mimarl›k ortam›na olumlu bir
katk› olarak de¤erlendirirlerken, baz› gö-
rüfller de mimarl›¤›ndaki popülariteye
yaklaflan tavr›n› elefltirmektedirler. Ör-
ne¤in Güzer, Karaaslan’› uluslaras› mi-
marl›k tutum ve anlay›fllar›n Türkiye orta-

m›na aktar›lmas›nda öncü rol oynayan,
denemeye ve yenili¤e aç›k bir mimarl›¤›n
temsilcisi olarak tan›mlamakta; yap›la-
r›nda zaman içerisinde farkl›laflan mi-
mari dilin, uluslararas› düzlemde geçer-
lilik kazanan bir serbestli¤i ve deneysel-
li¤i temsil ederken, geçmifle verdi¤i refe-
ranslarla da kültürün kiflisel bir yorumu-
nu getirdi¤ini öne sürmektedir (Güzer,
1997, s.947). Tanyeli ise "Karaaslan’›
Suçlamal› m›?" bafll›kl› yaz›s›nda, Ka-
raslan’›n ülkesel koflullar›n ve kendi
kahredici konkurculuk geçmiflinin yan›s›-
ra, mimarl›k evrenini tüm dünyada "her
yol serbest" yan›lsamas›na dek getiren
liberal ortam›n etkileriyle zor bir yol ayr›-
m›na geldi¤ini ve bu noktada kendi öz-
denetim mekanizmalar›n› harekete geçi-
recek bir etik iç-diyalog bafllatamad›¤›
için de yap›lar›n›n baflar› düzeyinin ras-
lant›lara ba¤l› geliflti¤ine iflaret etmekte-
dir (Tanyeli, 1993, s.97). Özbay da Ka-
raaslan’›n mimarl›¤› bir "imaj üretimi"
olarak gördü¤ü; renk, malzeme ve form
kullan›mlar›yla ilgiyi yap›n›n genel imaj›-
na çekmeye çal›flt›¤›; çözümlerinde iç ve
d›fl mekana duyarl›l›k göstermesine kar-
fl›n, detay ve iflçili¤i umursamad›¤› iddi-
as›ndad›r (Özbay, 1993, s.100). Tapan,
Söyler ve  Batur taraf›ndan gerçeklefltiri-
len bir di¤er tart›flma, onun yap›lar›n›
farkl› k›lma yönündeki çabas›na iliflkin-
dir. Tapan bu konuda, "Bir mimar yap›
yaparken ‘Ben di¤erlerinden farkl› yap-
mal›y›m, diye düflünmeli midir?’" soru-
sunu ortaya atarken; Söyler de binalar›n
farkl› olma niteli¤inin mimar›, yani Kara-
aslan’› ön plana ç›kard›¤›n› vurgulamak-
tad›r. Batur ise, Karaaslan’›n binalar›n›n
kimlik ve farkl›l›k kazanmas›n› isterken,
asl›nda "Bu binalar› Merih yapm›fl" de-
dirtmek istedi¤ine, bunun da do¤al oldu-
¤una iflaret eder (Karaaslan, 2001,
s.48-50). 

Karaaslan, otobiyo¤rafisinde 1987 y›l›n-
da Ünsal ile birlikte gerçeklefltirdi¤i Side
Arinna Otel’deki yaklafl›mlar›n› anlat›r-
ken; dönemin karakteristikleri ile iliflki-
lendirdi¤i aray›fllar›n›, yaflad›¤› de¤iflim-
leri, çat›flmalar› ve farkl› bir biçimde ken-
disinin bile fark›nda oldu¤u s›k›flm›fll›¤›-
n› ifade eder (Karaaslan, 2001, s.61).

"Arinna Otel’in dili, san›r›m dönemin
özelliklerini büyük ölçüde yans›tmakta-
d›r. De¤iflim, iddia, geleneksel de¤erler-
le yenilikçi umutlar, karfl›t de¤er sistem-
lerinin çat›flmas›, çeliflkiler ve denetim
alt›nda tutulmaya çal›fl›lan karmafla...
1980’lerin Türkiye’si, ortam›n mimara,
dolay›s›yla mimariye yans›mas›... Eski
ve yeni malzemelerin birarada kullan›l-
mas›n›, geometrik formlar›n çat›flmas›-
n›, ironik kubbeyi ve iç mekandaki par-
lak ›fl›lt›l› kolonlar› bugün bu anlamda
de¤erlendirmek mümkündür. ‘Arinna’
Frig tanr›ças›n›n ismidir. Bu tasar›mla
bu topraklar›n kültürel derinliklerine yö-
nelememifltik ama ülkemizde neredey-
se yar›m yüzy›ldan beri egemen olan
modernist düflüncenin dogmalar›ndan
da bütünüyle kurtulmufltuk. Zincirlerimi-
zi k›rm›flt›k!” 

Merih Karaaslan’›n bu noktada fark›na
varamad›¤›, zincirlerini k›rmak isterken,
asl›nda kendi kendisini en az öncekiler
kadar güçlü baflka zincirlerle ba¤lam›fl
oldu¤uydu. Baz› dogmalardan kurtuldu-
¤unu düflünürken fark›na varmadan
baflka dogmalar›n ya da bir baflka s›k›-
fl›kl›¤›n içine düflmüfltü. Bu da,  mimar-
l›¤›ndaki karmaflan›n ya da huzursuzlu-
¤un kökeninde yatan olgulardan biri ola-
rak nitelendirilebilir.

Sonuç olarak Merih Karaaslan’›n mimar-
l›¤›nda varl›¤› gözlenen  küresel ve yerel
de¤erler aras›ndaki çalkant›lara; farkl›
aray›fllar ya da deneysel yaklafl›mlar ola-
rak bak›labilece¤i gibi; s›n›rlar› ortadan
kald›ran küresel dünyada s›k›flm›fl bir
mimar›n varolma mücadelesinin yans›-
malar› olarak da bakmak mümkündür.
Elbetteki onun mimarl›¤›ndan çok say›-
da baflka okuma da gerçeklefltirilebilir.
Ancak onun mimarl›¤› üzerinden s›n›r›n
olmad›¤› yerde varolan s›k›fl›kl›¤› sorgu-
lamak, Karaaslan’›n kurtulmay› istedi¤i
zincirlere, giderek nas›l daha çok ba¤-
land›¤›n›  anlamam›z› sa¤layacakt›r. Sa-
dece Karaslan’› anlamam›z› de¤il, küre-
sel dünyadaki öznel s›k›flm›fll›¤›m›z›n da
belki yeniden fark›na varmam›z› sa¤-
layacakt›r. t
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Zaman = Millenyum Ça¤›
Mekan = ‘Yer’el Olan 
Rol Alanlar = Dünya Kenti ve Adaylar›

Oyun = En "…….." Kent Yar›flmas› (6) 
‘Evrensel’in içinde varolman›n koflulu ‘yerel’ olan›n temsilinden
geçmektedir art›k. Yerel olan›n temsil edilmesi ise rekabet
koflullar›n›n giderek keskinleflti¤i evrensel düzlemde yeni aray›fllara,
yeni yar›flmalara götürmektedir. Ça¤›n yeni paradoksu da budur:
Evrensel’e direnirken, evrenselle varolan bir baflka yerel!

Yer = mekan içerisinde anlam ve de¤er
yüklenen nesne(ler)i / kifli(ler)i içe-
ren……ya da …mekanda ‘hissedilen
bir de¤er’ (Madanipour).(1)

Yer = ‹nsan eylemleri ile varolan ve ya-
rat›lan bir gerçeklik (Bollnow).(2)

Yer = Anlamlar›n eylemlerin ve özgün
co¤rafyan›n birbirini içerdi¤i, sarmalan-
d›¤› mekan fragman› (Relph).(3)

Yer = Çok yüzlü bir deneyim fenomeni,
zaman derinli¤i ve hat›ra de¤eri olan
mekan parçac›¤› (Tuan).(4)

Bireysel, toplumsal veya kültürel
eylemlerin anlamland›rd›¤› ‘yer’ler
zaman ile büyür, yaflam ile dolduru-
lur ve hatta yok olup gidebilirler. 

‹flte bu yüzden  ‘yer’ler,  ba¤›ms›z
ve görüntüleri net olarak belirlenmifl
kapal›l›klar flekilde tan›mlanmaktan
ziyade deneyimlerin yaratt›¤›
‘chiaroscuro’ a (›fl›k gölge oyunlar›)
benzetilirler…(5)

Modernizm ise ‘yer’(ler)in bu
öznelli¤ini, biricikli¤ini, kapal›l›-
¤›n›, bireysel / kültürel / top-
lumsal olan ile güçlü ba¤lar›n›
gözard› ederken, farkl›laflma-
m›fl ‘mekan’ ve onun türdefl-
li¤ine, aç›kl›¤›na ve özgürlü¤ü-
ne vurgu yapar. 

Farkl›laflmam›fll›¤a ve türdeflli¤e temellenmesiyle as-
l›nda üstten kavray›c› olarak nitelendirilebilecek Mo-
dern mekan anlay›fl›nda ‘mekan’ ile ‘yer’in iliflkisi art›k
baflka bir boyuta tafl›nm›flt›r. Bu iliflki ise yeni tan›mlan-
d›¤› biçimiyle art›k farkl› bir sisteme, sermaye süreçle-
rinin belirledi¤i bir düzene¤e hizmet eder. Bu sistem
gere¤i ‘Yer’in reddine ra¤men ‘yerel’ olan›n ön
plana ç›kmaya bafllamas›na flaflmamak gerek..

Zehra AKDEM‹R ERSOY, Yrd. Doç. Dr.  
DEÜ Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü

fiebnem GÖKÇEN DÜNDAR, Yrd. Doç. Dr.  
DEÜ Mimarl›k Fakültesi, fiehir ve Bölge Planlama Bölümü

‘yer’

(‹zmir’de bir gezinti...)

yaşanan ‘yer’ler 
sahnelenen ‘yerel’ler... 

‘yerel’ ve 
‘evrensel’



Keskin rekabet koflullar› alt›nda ne yap›laca¤›na
esas olarak piyasa güçlerinin karar verir oldu¤u sis-
tem güvensizlik ortam› yaratmakta, bu koflullar›n bir
sonucu olarak da giderek daha "fotografik"ve "hiper-
gerçek" çevreler ortaya ç›kmaktad›r (8). Bu yolla da
güç, prestij ve parasal karfl›l›k fazlas›yla al›nabilmek-
tedir. Türkiye koflullar›nda benimsenen ilke de ayn›
olmufltur: "kentsel mekanlar›n pazarlanmas› yoluyla
küresel olana eklemlenmek". 1980 sonras›nda d›fla
aç›lan Türkiye, küresel sermayenin önemini kabul
ederek, ‘yerel’ini pazarlamak yönündeki çabalarla il-
giyi kentlerine çekmeye çal›fl›r. Bu suretle her ‘yerel’in küresel düzlemde temsiline yönelik bir imaj› öne ç›kmaya bafl-
lar. Ancak bu imaj, gerçekten de ‘yerel’i temsil edebilmekte midir? Esas soru budur. Bu yaz›da da bu soruya odak-
lan›larak ‹zmir kenti üzerinden ‘sahnelenen kent’ ile ‘yaflanan yer’ ikilemi örneklenmeye çal›fl›lmaktad›r.
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Harvey (1981) der
ki: "Bugünkü sis-
tem rekabete daya-
l› kapitalist üretim-

deki art› üretim, sirkülasyon, mübadele ve tüketim amaç-
lar›na uygun bir fiziksel peyzaj yarat›m›n› içeren ve afl›r›-bi-
rikimin do¤as›na endekslenen bir döngü sistemidir". Bu
sistemin mekan için anlam› ise, mekan›n ve mekan üreti-
minin de metalaflt›r›lmas›d›r.(7)
De¤iflim’in yücelefltirildi¤i ve küresel pazarda yer alman›n
neredeyse zorunluluk haline geldi¤i koflullar alt›nda ‘yerel’
ile ‘küresel’ aras› gidifl gelifller mekan üzerinden rahatl›kla
izlenebiliyor günümüz kentlerinde. Esas sorun küresel düz-

lemde ‘yerel’ olan›n temsilinin ne kadar ‘gerçek’ oldu¤un-
da yat›yor. ‹ddiam›z flu ki: evrensel arenada ‘yerel’in tem-
sili, asl›nda ‘yaflanan yer’e de¤il, ‘sahte yerellik’lere yer(!)
aç›yor. Yani, ‘yerel’in kentlerde görünen iki yüzü var:

i. yaflanan YER: ya da yer üzerinde deneyimlenen gerçek
yaflama ait bir yüz, ‘gerçek yer’
ii. sahnelenen YEREL: ya da küresel iliflkilerin kaç›n›lmaz
sonucu olarak pazarlanan yer’in adeta par›ldat›ld›¤› di¤er
yüz, ‘sahte yerel’..
Hep tek bir yüzü görünsün istenir kentlerin…… o par›l-
dayan, küresel vitrine ç›kar›labilecek, albenili yüzü. T›pk›
birçok yerleflimde ve ‹zmir’de de oldu¤u gibi…

‘keskin rekabet
koflullar›’

‘sermayeye
endeskli mekan
organizasyonu’

prestij

‘ekonomik güç’ ‘de¤iflen s›n›rlar’

küresel pazarda
‘yerel’ ve  ‘evrensel’

‘kentsel imaj
aray›fllar›’

Burada ‘sahne’ olarak adland›rd›¤›m›z sergilenen kent, ‹zmir özelinde öyle imaj-
larla doludur ki, sonucunda kentin tan›t›ld›¤› belgelerde çok kimlikli kent gere¤in-
ce temsil edilemez hale gelir. Asl›n-
da pazarlama ilkelerinin gerektirdi¤i

de budur. Ayn› yaklafl›mla, bu resim içerisinde hiçbir gecekondu ya da kül-
türel yaflam›n standart, ola¤an görüntülerine yer yoktur. Sanki kent mo-
dern dünya taraf›ndan talep edildi¤i flekliyle ‘homojen’ bir yap›dad›r. Bu-
rada kentin sahip oldu¤u her de¤er ‘pazarlanacak’ birer ‘malzeme’ olarak
görülür. Oysa, bu resimde kentsel yaflam›n farkl›laflan kültürleri eksik
kal›r...  

sahne: ‘‹zmir’

‘Kadifekale’… Büyük ‹skender döneminde infla edilmifl önemli bir
tarihi eser. Kentin önemli ‘simge’lerin-den biri olmas›na karfl›n
bugün sergiledi¤i görüntü içerisinde çeliflkileri bar›nd›r›r. Burada
simgesel anlam gecekondular›n istilas›na u¤ram›flt›r. Benzer durum
Agora için de geçerli.
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‘Asansör’… iki farkl› kot
aras›ndaki eriflimi sa¤lamak
üzere 1907’de yap›lm›fl bir yap›
olarak bir anlamda motorlu
tafl›tlar›n henüz egemen
olmad›¤› bir dönemin simgesi.
Geçmiflte fonksiyonel bir yap›
iken, de¤iflen zamanla resim-
selli¤i ifllevselli¤inin önüne
geçmifl ve kentin mimari sem-
bollerinden biri olarak kabul
görmüfltür. Asansörün yak›n
çevresi ve soka¤› (Dario
Moreno) ile birlikte restore
edilmesi, esasen vitrine
ç›kar›lan ‹zmir’in eski sokaklar›
ve yaflant›s›na ait resmin
bütünlü¤üne hizmet etmektedir.  

‘Saat Kulesi’.... kentin en
asal nirengi noktalar›ndan
biri. Ço¤u organizasyon

veya tan›t›mda ‹z-
mir’in simgelenmesi
için en fazla baflvuru-
lan kentsel eleman ol-
maktad›r. Oysa tarih-

sel süreç içinde Saat Kule-
si, her politik dönemle bir-
likte de¤iflen Konak mey-
dan›n›n içerisinde kaybol-
mufl, bast›r›lm›fl bir yap›d›r.  

Yaflanan ‹zmir...  bu resim sadece kentin temsil edildi¤i broflürlerde ya da tan›t›m içerikli metinlerde
de¤il, bunun yan›s›ra toplum içerisindeki farkl› kültürler aras›nda hissedilen gerilimlerde de gözard›
edilir ço¤u zaman. Bu resimlerin ard›nda kentsel yaflam›n çok boyutlu gerçeklikleri ‘yer’ al›r. Burada-

ki ‘mekan’ görünmeyen s›n›rlar›n belirledi¤i ve birbiriyle çat›flan yaflam biçimlerinden oluflur. Görünmeyen bu s›n›rlar
ise kentlilerin yaflad›klar› kentin fark›nda olmalar›n› daha da zorlaflt›rmaktad›r. Oysa kal›n s›n›rlarla çevrili ve prestijli
kentsel mekan parçalar›na odaklan›ld›¤› ama gerçek olmayan bir kent anlay›fl›, çat›flmalar› art›rmaktan öteye bir fayda
içermez.

‘Kadifekale etekleri’.. gerçek yaflamda sunulan görüntü Kadifekale’nin sahip
oldu¤u önemin kaybedildi¤i yönünde. 
Kabul etmek zor olsa da, gerçek flu: kale bugün öyle düflük standartl› yaflam
alanlar› ile çevrilmifl durumda ki, orada sadece ‘di¤erleri’ olarak adland›r›lan-
lar›n yaflamay› tercih edebildi¤i bir ‘yer’ art›k. Kentte yaflayan di¤erleri (!) ise
Kale’yi ziyaret etmeyi çoktan b›rakm›fl durumdalar. Söyleyin flimdi: broflürlerde
sergilenen Kadifekale, ne kadar gerçek?

Yaflanan
‘‹zmir’:

‘Körfez’... kentin en önemli
simgelerinden biri. Kentin
metaforik olarak ülkenin Bat›’ya
aç›lan kap›s› oldu¤u kabulünde
körfezin önemi büyük. Bu ben-
zetmenin alt›nda ‹zmirlilerin
yaflam tarzlar›na iliflkin yarg›lar
da sakl›... Özellikle di¤er kentlerle
k›yasland›¤›nda bu Bat›l› olma
durumu daha da ön plana
ç›kmakta.

yer: kadifekale

‘körfez’.. temizlenmesiyle birlikte kullan›m yelpazesi geniflleyince kentliler
taraf›ndan art›k bir farkl› yaflanmaya bafllam›flt›r. Nargile içmek ya da bal›k
tutmak gibi geleneksel aktiviteler körfez boyunca yeniden canlan›rken,
asl›nda görünmeyen bir yüzü daha ön plana ç›kar kentin: sadece bir kesimin
yaflabildi¤i bir ‘yer’ oldu¤u gerçe¤i. Üstelik bu tarih boyunca hep böyle
olmufltur. 

yer: körfez



EGEM‹MARLIK  48   29

‘mega al›flverifl merkezleri’.. ‹zmir’de-
ki yeni "trend(!)".. Sadece çevresindeki
alanlar›n prestij kazanmas›n› sa¤lamak-
la kalmay›p, kentte yaflayanlara yeni tür
bir yaflam biçimi sunan bu ‘yer’lerde her
fley tüketilir. Kentli tüm gününü bu
aktivite alanlar›nda geçirebilir. Hangi
sosyal ya da ekonomik gruba ait olun-
du¤undan ba¤›ms›z, kentliler burada bir
‘topluluk’ olufltururlar. T›pk› toplu yap›lan
konutlarda yaflad›klar›, topluca al›flverifl
alanlar›n› kalabal›klaflt›rd›klar› gibi.

‘muhteflem üçlü:gecekondular,
gökdelen ve çok katl›lar’..  
hepsi ayn›  resimde… ’yanyana’.
‹flte bu ‹zmir kentinin gerçek res-
imlerinden biri: birbirine te¤et,
aralar›nda görünmeyen ama
"kal›n" s›n›rlar›n bulundu¤u farkl›
yaflam biçimleri. Yüzeysel bir
bak›flla bile çeliflkili yaflam biçim-
lerinin kolayl›kla alg›lanabildi¤i bir
kent görüntüsü sunmaktalar.

‘gecekondu’..kent içerisindeki bir baflka
yaflam biçimi... ‹zmir kenti özelinde
gecekondu alanlar› kentin en prestijli ola-
bilecek alanlar›n› kaplam›fl durumdad›r:
‘körfeze naz›r’ da¤ eteklerinde ya da tar-
ihsel alanlarda.. Üstelik bu mekansal
iflgal kentin 3/4’ünü kaplar.

baflka yerler’.. ya da baflkalar›n›n  ‘yer’-
leri. Dükkanlar›n›n ya da kimi zaman
evlerinin sokak oldu¤u ‘di¤er’ kentliler.
Hepsi ayn› kenti paylafl›r ama kuflkusuz
baflka baflka yerlere aittirler. Bu tür resim-
ler kentin tan›t›ld›¤› hiçbir broflürde ya da
‘modern’ kent katalo¤unda yer almaz.
Oysa, örne¤in, bir buzlu badem ya da
midye sat›c›s› tam da ‹zmir’i simgeler. 

‹maj›n özle, biçimin içerikle, görüntünün yaflananla yar›fl-
t›¤›, kimi zamansa çeliflti¤i ve hatta koptu¤u bir noktaya
dikkat çekmeye çal›flt›k. Bu iki fakl› konumun aktörleri ise
bir tarafta kentin kullan›c›lar› ya da yaflayanlar›, di¤er ta-
rafta yerel ya da merkezi otoriteler... Her ikisi de rolleri
gere¤i kenti  ‘sergileme’ ve ‘yaflama’ anlam›nda ‹zmir’i
birtak›m farkl› do¤rultulara sürüklü-yorlar. Kent gelece¤e
tafl›n›rken, esas olan kentin ‘sergilenen’ ve gerçekte ‘ya-
flanan’ özelliklerinin birbiriyle çeliflen do¤rultularda ger-
çekleflmemesi gere¤idir. Küresel düzlemdeki ak›fllar ken-
tin bu sürece eklemlenme arzusunu perçinler ve kent sü-

rekli görücülere ç›kar›l›rken, Universiad 2005, ‹zmir
5000. y›l çal›flmalar›, Grand prixler ya da benzeri bir dizi
etkinlik üzerinden kentin asl›nda bir anlamda pazarlama
becerisinin baflar› düzeyini test etti¤i öne sürülebilir. Bu-
nun için, bu süreçte kentsel hizmetlerin kentin geliflmifl
bölgeleri üzerinden oldu¤u kadar, gelifltirilme gereksini-
minde olan bölgeler de ikinci planda b›rak›lmadan gerçek-
lefltirilmesi gerekti¤i aç›kt›r. Nitekim tüm uygulamalar›n
kentsel imaja endekslendi¤i bir kentsel yönetim ortam›n-
da, kentin ‘imaj’lar›n›n bu s›n›rlar› daha kal›nlaflt›r›c›
de¤il, eritici olmas› beklenmelidir. t
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Tarih boyunca insan topluluklar›, yerle-
flim gereksinimlerini çevresel etkilere
en uygun biçimde çözebilmenin yollar›n›
aram›fllard›r. Afrika Atasözü hakl› ise,
insan topluluklar›n›n kurdu¤u yerel yer-
leflimler için, belirli çevresel etkilere
karfl› evrensel yaklafl›mlar olmal›d›r. Bu
noktada, birbirinden çok uzakta ve fark-
l› kültürel özelliklere sahip iki insan top-
lulu¤unun, benzer çevresel etkiler alt›n-
da yerel yerleflimlerini ayn› yaklafl›mlar
ile kurmas›na en çarp›c› örnek A.B.D.
'de Taos Pueblo (fiekil 1) ve Tunus'ta
Ksar (fiekil 2) yerleflimleridir.

Amerikan Pueblo yerlilerinin en önemli
yerleflim yeri olan 'Taos Pueblo', A.B.D
'de Taos, New Mexico 'da; berberi kabi-
lelerinin günümüze kadar en iyi korunan
ksar yerleflimi 'Ksar Ouled Soltan' ise,
Tunus'ta Tataoin 'de bulunmaktad›r.
Geçmiflleri 15. yüzy›l 'a kadar dayanan
bu iki eski yerleflim tipi, dünyan›n iki
uzak köflesinde, benzer çevresel etki-
lerle karfl›laflan farkl› kültürler taraf›n-
dan kurulmufltur. Her iki kültürde, s›cak
kuru çöl ikliminde, düflman kabilelerle
çevrili bir çevrede yaflam›flt›r.

1630 y›l›nda 2500 kiflinin yaflad›¤› tah-
min edilen Taos Pueblo, günümüzde
yaklafl›k 450 kiflilik bir nüfus bar›nd›r-
maktad›r. Unesco'nun dünya miras› lis-
tesinde yeralan yerleflim, savunma
amac›yla teras evler biçiminde düzen-
lenmifl, sedir kirifllerle yap›lan toprak
daml›, geleneksel kerpiç y›¤ma strük-
türlü, çok ailenin beraber yaflad›¤› bir

yap›d›r. Güneflte kurutulmufl çamur ker-
piç bloklarla yap›lan duvarlar, afla¤›da
yaklafl›k 50 cm., tepede yaklafl›k 25.
cm kal›nl›ktad›r. Duvarlar›n kerpiç s›va-
s›, her y›l tekrarlanan bir seremoni ile
yenilenmektedir. Teras evler biçiminde-
ki düzenlemede, zemin seviyesindeki
birimlere orijinali küçük ve alçak olan
kap›lardan girilirken, üst katlardaki bi-
rimlere çat›lardaki küçük deliklerden el
merdivenleri ile ç›k›lmaktad›r. Çat›lar
duvarlardan d›flar› ç›kan sedir kirifller
üzerine, dallar serildikten sonra ince bir
çamur tabakas› ve kerpiç harç kaplama
ile yap›lan toprak damlard›r. Strüktür
masif bir konstrüksiyon olmas›na ra¤-
men, bölgenin sert iklim koflullar›na
karfl› uygunluk göstermektedir. Pueblo
yerlileri için rakip Ute ve Navaho kabile-
lerinin sald›r›lar›, teras evler benzeri
yerleflim düzeninde belirleyici olmufltur
[1]. Bu savunma amaçl› düzenleme sa-
yesinde, 1847 ve 1910 y›l›nda Ameri-
kan alaylar›na karfl›da direnifl göstere-
bilmifllerdir. 18. yüzy›lda ‹spanyol kolo-
nizasyonuna ve 19. yüzy›lda Amerikan
istilas›na direnen Taos Pueblo, Ameri-
kan yerlileri aras›nda hala 'd›fl egemen-
li¤e karfl› direncin sembolü' olarak gö-
rülmektedir. Günümüzde bu direnci, gi-
derek azalan nüfuslar›na ra¤men eski
kabile ritüellerinden vazgeçmeyerek
manevi bir flekilde sürdürmektedirler.

Libya, Tunus, Cezayir ve Fas 'ta yafla-
yan göçebe Berberi kabileleri, zamanla
bölgelerine gelen haydutlara ve arap is-
tilac›lara, özellikle Tuaregler, karfl› kal›-

'Delili¤in k›rk çeflidi vard›r, sa¤duyunun bir'
Afrika Atasözü

Yerel Yerleşimler, Evrensel Yaklaşımlar:
Taos Pueblo ve Ksar Yerleşimleri

Taos Pueblo, Taos, New Mexico, A.B.D

Ksar yerleflimleriningünümüze kadar en iyi korunan
örneklerinden biri olanKsar Ouled Soltane, Tataoin,
Tunus

Ksar Ouled Soltan '›n d›flardan görünüflü

Ahmet Vefa Orhon, Ar. Gör.
DEÜ Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü
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c› yerleflimler kurmufllard›r. Ancak, Fas
ve Cezayir berberilerinin aksine Tunus
berberilerinin kaç›p, kendilerini savuna-
bilecekleri yüksek da¤lar azd›r. Bu ne-
denle Tunus'un güney k›s›mlar›nda da¤
zirvesinde ve yeralt›nda kurulan berberi
yerleflmeleri d›fl›nda, düzlüklerde 'Ksar'
olarak an›lan ve komünal bir yaflam›n
ortaya ç›kt›¤› yerleflmeler kurulmufltur.
Ksarlar›n düzenlenmesindede, savun-
ma amaçl› yerleflim belirleyicidir. Top-
rak malzeme ile yap›lm›fl, tüp biçimli,
'Gurfa' olarak isimlendirilen odac›klar›n
üst üste ve yanyana konmas›yla, mer-
kezi bir veya iki avlu etraf›nda flekille-
nen ksarlar, d›fl duvarlar› içerden savu-
nulabilecek bir bariyer oluflturacak ve
genellikle uzaktan bak›ld›¤›nda farkedi-
lemeyecek biçimde (fiekil 3) yap›lm›flt›r.
Çift avlu etraf›nda flekillenen ksarlarda
bir avlu büyük yap›l›rken, di¤er avlu ge-
nellikle küçüktür. Ksarlar›n günümüze
kadar en iyi biçimde korunan örnekleri,
Tunus'un Tataoin bölgesindeki Ksar Ez-
zahra, Ksar Hadada ve Ksar Ouled Sol-
tane'd›r.

Geleneksel Pueblo ve Berberi yerleflim-
lerinde savunma gereksinimi, düzenle-
mede belirleyici etkendir. Bu topluluklar
için, düflman sald›r›lara karfl› yiyecek
stoklar›n›n korunmas› bir di¤er hayati
gereksinim olmufltur. Bu nedenle, her
iki topluluk içinde temel g›da maddeleri
olan tah›l baflta olmak üzere sert iklim
koflullar›nda hayatta kalmak için gerek-
li yiyecek stoklar›n› korunmas›, yerle-
flim düzenini belirleyen di¤er önemli et-
kendir. Taos Pueblo'da yap›n›n d›fl k›-
s›mlar›ndaki birimler konut olarak ifllev
görürken, yap›n›n iç k›s›mlar›nda kalan
korunakl› odalar tah›l stoklar›n›n sak-
lanmas› için kullan›lm›flt›r. Berberilerde
ayn› yaklafl›m ile, tah›l baflta olmak üze-
re yiyecek ve hayvan yemi stoklar›n›
ksar›n iç k›s›mlar›nda kalan gurfalarda
saklam›fllard›r. Nitekim, günümüzde ha-
la yerleflim olarak kullan›lan Ksar Ez-
zahra'da (fiekil 5) bir büyük ve bir kü-
çük avlu etraf›nda, giriflleri bu avlulara
bakacak flekilde 5 kata kadar yerlefltiri-
len gurfalar›n, büyük avlu etraf›ndakileri
konut olarak kullan›l›rken iç k›s›mlarda-
ki gurfalar tah›l stoklar›n›n saklanmas›
için kullan›lmaktad›r [2].

Toprak malzeme ile yap›lan Pueblo ve
Berberi yerleflimlerinin küçük pencereli
olarak yap›lmalar›, savunma amac› d›-
fl›nda, yaflad›klar› s›cak kuru iklime kar-
fl› korunakl› ve serin mekanlar için or-
tak bir gerekliliktir. Nitekim, damlar›n
farkl›l›klar› d›fl›nda (Pueblolar sedir ki-
riflli toprak damlar, berberiler tonoz
damlar kullanm›fllard›r) her iki yap› flek-
lide benzer karakter göstermektedir.

Günümüzde, geleneksel Pueblo ve Ber-
beri yerleflimlerini etkileyen çevresel et-
kenlerin en önemlisi turizm bask›s›d›r.
1999 y›l›nda Star Wars hikayesinin bafl-
lang›c›n› anlatan 'Star Wars - Episode I'
filminin çekimleri, Tunus'un ksarlar› ile
ünlü Tataoin bölgesinde, otel olarak
kullan›lan Ksar Hadada'da yap›ld›. Ba-
k›ms›z durumda olan bu tipik ksar›n, bu
dünyaya ait de¤ilmifl gibi duran mekan-
lar›, Lucas'›n Star Wars dünyas›nda Ta-
toin gezegeninin 'Mos Espa' köyü ol-
mufltu (fiekil 4). Bu durum, Tataoin böl-
gesindeki ksarlara olan ilgiyi artt›rarak,
üzerlerinde bir turizm bask›s› yaratt›. Ay-
n› y›l, eski geleneklerin ve yerleflim do-
kusunun korundu¤u, yaflayan ksarlar-
dan biri Ksar Ezzahra (fiekil 5), bir yol
ile Tataoin'e ba¤land›. Günümüzde Tu-
nusta, orijinal Berberi nüfusunun top-
lam nüfus içinde oran› %1 civar›nda ol-
makla beraber, nüfusun ço¤unlu¤u
Arap ve Berberi kar›fl›m› oldu¤u için, Tu-
nus folkloründe ve yaflam›nda berberi
kültürü ve adetleri hala önemli rol oyna-
maktad›r. Ksar Ezzahra'n›n halk›, köyle-
rine gelen turistlere konukseverlikle
yaklaflmakla birlikte, bir otel ve kafe
aç›lmas›n› isteyen Tunus makamlar›na
mevcut yaflam flekillerinin korunmas›
iste¤iyle karfl› ç›kt›lar [2]. Yerel halk›n
bu yaklafl›m›, Unesco'nun dünya miras›
listesinde yeralan ve Kuzey Amerika'n›n
en uzun süredir sürekli yaflanan konut
yerleflimi olarak turist çeken Taos Pu-
eblo'da yerlilerin, geleneksel yaflam fle-
killerinden ve ritüellerinden vazgeçme-
mesi ile ayn› manevi temellere dayan›-
yor olmal›.

Görüldü¤ü gibi, geleneksel Pueblo ve
Berberi yerleflimlerine bak›ld›¤›nda ayn›
toprak renklerinin görülmesi d›fl›nda,
daha pek çok ortak nokta vard›r. ‹ki
uzak k›tada yaflamalar›na ra¤men, kar-

fl› karfl›ya kald›klar› benzer iklim ve çev-
re koflullar› nedeniyle yerleflimlerini
benzer yaklafl›mlar ile kurmufllard›r. Bu
durumda gerçektende Afrika atasözü-
nün dedi¤i gibi, sa¤duyunun yolu bir ol-
mal›d›r.

Yüzy›llar boyunca, iklimin ve düflmanla-
r›n ac›mas›z oldu¤u çevre koflullar›nda
kendi kendilerine yeterek hayatta kal-
mas›n› bilmifl Pueblo ve Berberi kültür-
lerinin, geleneklerini, yaflam biçimlerini
ve yerleflimlerini daha ne kadar koruya-
bilece¤i meçhul. Globalleflen dünyada,
de¤iflim bask›s›n›n yüzy›ld›r karfl› koy-
duklar› düflmanlardan ve iklimden çok
daha ac›mas›z oldu¤uda bir gerçek. An-
cak, bu de¤iflim onlar› bir gün gelenek-
sel yaflam biçimlerinden edene kadar,
Taos Pueblo ve Ksar Ezzahra'n›n toprak
rengi tonlar›n›n›n solmayaca¤› kesin. t

EGEM‹MARLIK  48   31

Ksar Hadada

Ksar Ezzahra

KAYNAKLAR
1. Leland M. Roth., "A Concise History of American Architecture"
2. http://lexicorient.com/tunisia/ksar_ezzahra.htm

4

5



32 EGEM‹MARLIK  48

Arupa Birli¤i ile üyelik görüflmeleri
2004 y›l›nda bafllayacak gibi görünü-
yor. Kuflkusuz, tam üyelik sürecinin,
mimarl›k meslek prati¤ine, meslek
odas›n›n ifllevlerine ve formal e¤itimin
yap›s›na yönelik ciddi etkileri olacakt›r.
Kurulu dengeleri ve al›flkanl›klar› sars-
mas› beklenen bu etkiler pek çok
komplikasyona da yol açacakt›r. Bu du-
rumda yerel direncin gelifltirece¤i tar-
t›flmalar ve kriz durumlar› da do¤al ola-
rak gündemi belirleyecektir. Bu çal›fl-
ma, her öngörünün bar›nd›rd›¤› spekü-
lasyon riskine ra¤men, entegrasyon
sürecinin projeksiyonunu çizmeyi de-
nemektedir.

Bat›l› bir mimarl›k firmas›n›n -her ne ka-
dar bizdeki bürokratik süreçlerin iflleyi-
flini incelemeden herhangibir giriflimde
bulunmayaca¤›n› bilsek de- resmi sek-
törün proje elde etmek için açt›¤› ihale-
lerden birine kat›lmak istedi¤ini düflü-
nelim. fiimdiki durumda firmay› tan›tan
bir dosyan›n kuruma verildi¤ini ve da-
vet beklendi¤ini de varsayal›m. Firma,
ça¤›r›ld›¤› ihalede di¤er firmalar›n
%70’lere varan k›r›mlar› ile karfl›laflt›-
¤›nda ilk floku yiyecektir. Üstelik k›r›m
yap›lan proje ücretinin, inflaat gerçek
maliyetinin de¤il, birinci keflif bedelinin
%2-4’ü aras›nda hesapland›¤›n› da ö¤-
renirse, ihale sonucu ortaya ç›kan pro-
je ücretleri ile rekabet edemeyece¤ini
görecektir. Bu durumda kurumun talep
etti¤i, verilecek mimarl›k hizmetlerinin

ayr›nt›land›r›lmas› ve kalitesinin garanti
alt›na al›nmas›, bir baflka deyiflle mi-
marl›k hizmet standartlar›n›n AB stan-
dartlar›na akredite edilmesi gerekecek-
tir. Böylelikle, ihaleye ça¤›r›lacak firma-
lar›n çal›flt›rd›¤› teknik eleman türü ve
say›s› ile sahip oldu¤u ekipman ve iha-
le konusu proje türünde ne kadar de-
neyimli oldu¤u gibi kriterler oluflturula-
cakt›r. Gerçi, ihale ça¤r›s› almak için flu
anda da baz› kriterlerin uyguland›¤›n› bi-
liyoruz, ancak bu kez kriterler, olas›l›kla
yerli firmalar›n ça¤r› d›fl› b›rak›lmas›
amac›yla belirlenmifl bariyerler olacak-
t›r. Bu bariyerleri aflabilecek yerli firma-
lar tabii ki ç›kacakt›r ve böyle bir gele-
cek için flimdiden kendini haz›rlayanlar›
da mutlaka vard›r. Yine de pek ço¤u ar-
t›k kat›lamayacakt›r ve bu durumu
önemli kriz efliklerinden biri olarak gö-
rebiliriz.

Bu pesimist tabloyu daha iyi anlayabil-
mek için bat›l› mimarl›k firmalar›n›n ge-
nel bir tasvirini yapmak gerekiyor. Bat›-
daki mimarl›k hizmetleri için yap›labile-
cek kaba bir s›n›fland›rma ile üç farkl›
firma büyüklü¤ü tarif edebiliriz. Birinci
büyüklük kategorisinde yeralan firma-
lar yaklafl›k 30 kiflinin çal›flt›¤› teori bü-
rolard›r. Bunlar, üzerinde çal›flt›¤› proje-
ler çerçevesinde kendine özgü mimar-
l›k düflüncesini gelifltirmeye daha çok
zaman ay›ran, çal›flmalar›n› yay›nlamak
yoluyla popülarite de sa¤layabilen, ser-
giler açan ve çal›flt›rd›¤› elemanlardan

yarat›c›l›k da bekleyebilen bürolard›r.
Çal›flt›rd›¤› elemana olas›l›kla düflük üc-
retler veren, ancak orada çal›flan ele-
man için de, kazan›lan deneyimin ve
firmadan al›nacak bonservisin ücretten
daha önemli oldu¤u bir büro iflleyifli
söz konusudur. Bu türden firmalara te-
ori bürosu etiketini yap›flt›r›rken gerek
yar›flmalara ve gerekse de uygulamaya
dönük projelerin yap›lmad›¤› izlenimine
kap›lmak yanl›fl olacakt›r. Tüm firmalar
uygulama yapar, yar›flmaya da girer,
ancak böyle bir firman›n mesleki kimli-
¤ini oluflturan özelli¤i, çal›flmalar›n›
kendi mimarl›k düflüncesi üzerine infla
etmesi ve konuflmas›, k›saca söylem
oluflturmas›d›r. ‹kinci büyüklük katego-
risinde yeralan firmalar ise yaklafl›k 300
kiflinin çal›flt›¤› yar›flma bürolar›d›r. Bu
firmalara proje talebinde bulunan iflve-
ren profilini daha çok uluslararas› ölçek-
te ba¤lant›lar› olan giriflimci ve yap›mc›
flirketler oluflturur. Pek çok üretici flir-
ket de ihtiyaç duydu¤u büyük prog-
raml› yap›lar için ulusal veya uluslarara-
s› ve s›n›rl› ya da ön elemeli yar›flmalar
yoluyla bu türden mimarl›k firmalar›na,
firman›n portföyünü oluflturan ifllerin
türüne ve kalitesine göre ça¤r›da bulu-
nur. Bu firmalar›n bünyesinde ilgili mü-
hendislik alanlar›ndan elamanlar da ça-
l›fl›r ve çal›flanlardan yarat›c›l›k de¤il, gi-
rifl ç›k›fl saatlerine uyan bir düzenlilik ve
disiplinli çal›flma, k›saca emek beklenir.
Verilen ifl, zaman›nda ve program› ak-
satmayacak yeterlilikte tamamlanmal›-
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d›r. Firma, ayn› anda elinde bulunan
pek çok proje için ayr› ayr› ekipler olufl-
turur ve yarat›c›l›k da zaten o ekibin ba-
fl›ndaki ve olas›kl›kla firman›n partner-
lerinden biri konumundaki kiflinin so-
rumluluk alan›ndad›r. Böyle bir firma-
n›n, ça¤›r›ld›¤› yar›flmada birincili¤i ka-
zanmas› durumunda projesinin mutla-
ka uyguland›¤›n› ve uygulama sürecin-
deki hizmetlerini, inflaat gerçek maliye-
tinin %8-12’si aras›nda bir bedel karfl›-
l›¤› gerçeklefltirdi¤ini unutmamak ge-
rekir. Bu çapta organize bir mimarl›k
bürosu, sundu¤u hizmetlerin kalitesini
ve sistem içindeki hayatiyetini de an-
cak bu bedellerle sa¤layabilmektedir.
Üçüncü büyüklük kategorisinde yera-
lan firmalara gelince, çal›flt›rd›¤› ele-
man say›s›n›n 3000 civar›nda oldu¤unu
söylemek abart›l› olmayacakt›r. Do¤al
olarak bu say›n›n tamam› mimarlardan
oluflmuyor. Japonya’n›n büyüklerin-
den Nikken Sekkei’deki mimar say›s›
750 civar›ndad›r. Pek çok mühendisin
yan›s›ra proje ve yap›m yöneticileri ile
farkl› uzmanl›k alanlar›n›n her seviye-
sinden eleman›n çal›flt›¤› böyle bir bün-
ye, do¤al olarak yap›m sürecinin özel
uzmanl›k gerektiren k›s›mlar›nda yükle-
nici olarak da sorumluluk üstlenir. De-
¤iflik sektörlerde ifl yapan çokuluslu flir-
ketler, dünyan›n farkl› yerlerinde örgüt-
lenmifl bulunan ülkesel ve bölgesel bi-
rimleri, üretim merkezleri, ba¤lant›
noktalar› ve arge laboratuvarlar› gibi ih-
tiyaç duyduklar› yeni ya da ek binalar›
için bu türden mimarl›k firmalar› ile te-
masa geçerler. Bu firmalar›n ifl alanlar›
daha çok denizafl›r› ülkelerdeki karma-
fl›k organizasyonlu ve büyük boyutlu
projelerden oluflmakla birlikte, zama-
n›nda Toyo Ito’nun da çal›flt›¤› Nikken
Sekkei’de küçük kupon ifllerin yap›ld›-
¤›n› da biliyoruz. Bu firmalarda üretilen
projeler, ilgili tüm di¤er mühendislik
projeleri ile birlikte ve yine o bünyenin
kadrolu elemanlar› taraf›ndan bir bütün
olarak haz›rlan›r. Ekipteki elemanlar da
teknik çizim, detay gelifltirme, model-
leme ve animasyon gibi alanlardaki uz-
manl›klar›na göre çal›flma gruplar›n›n
içinde yeral›rlar.

Buna karfl›l›k Türkiye’deki mimarl›k fir-
malar›n›n içinde, çal›flan eleman say›s›
30 civar›nda olan ve ifl alan›n› d›fl paza-
ra da tafl›yabilmifl ancak bir kaç firma
bulunmaktad›r. Bunlar›n d›fl›ndaki ço-
¤unlu¤u ise iç talebi karfl›layan ve ço-

¤unun en çok 1-2 eleman çal›flt›rabildi-
¤i bürolar oluflturmaktad›r. Mimarlar
Odas› ‹zmir fiubesi, 1998 y›l›nda ‹zmir-
Efes Oteli Convention Center’da dü-
zenlenen bir Yap› Fuar› kapsam›nda
Cumhuriyetin 75. y›l› nedeniyle bir pa-
nel düzenlemiflti. Konusu mimarl›¤›n
20 y›ll›k bir gelecek öngörüsü ile ilgili
olan bu panelin konuk konuflmac›lar›n-
dan Atilla Yücel, Türkiye’deki mevcut
mimarl›k hizmetlerini, inflaat sektörü
ile iliflkilendirerek betimleyen belki de
en do¤ru panoramalardan birini çizmifl-
tir. ‹stanbul’dan örnek alanlar vererek
yapt›¤› kategorizasyonda birinci grubu
gecekondu alanlar›n›n konutlar› olufl-
turmaktad›r. Büyük kentlerin yaklafl›k
%70’ini kaplayan bu grubun do¤al ola-
rak herhangi bir mimarl›k hizmeti talebi
de bulunmamaktad›r. Ço¤unlu¤unu
apartmanlar›n oluflturdu¤u ikinci grup-
ta ise küçük ölçekli ticari yap›lar ile pek
çok kamu yap›s›n› da sayabiliriz ve pi-
yasada flu anda mimarl›k hizmeti veren
firmalar›n tamam›na yak›n bir k›sm› bu
türden ifller yapmaktad›r. Ortaya ç›kan
ürünlerin ço¤unda görülen genel bir
kalitesizlik, bu hizmeti veren mimarl›k
bürolar›n›n da flikayetçi oldu¤u bir du-
rumdur. Bu, ister iflçilik problemlerin-
den, malzeme seçimlerinden, serma-
ye kapasitesinin yetersizli¤inden, rant
kayg›lar›ndan, müflterinin zevk tercihle-
rinden, isterse de baflka  bir çok nede-
nin biraraya geliflinden kaynaklans›n,
imar planlar› ile legalize olmufl bir fiziki
çevre üretim sürecinin sonuçlar›d›r. Sa-
dece bu nedenden ötürü de, uzunca
bir süredir niteli¤i de¤il, legal çerçeve-
lere uyumlulu¤u tek geçerli kriter ola-
rak alan mimarlar odas›n›n tart›flma ala-
n›na girememifltir. Bu gruptaki yap›lar›
üreten yap-satç› müteahhit tipinin ise,
birleflerek daha büyük oluflumlara yö-
nelebilenlerin d›fl›nda kalanlar›n hemen
bugünden yar›na de¤il ama giderek
elindeki ifl alan›n› kaybedece¤i öngörü-
lebilir. Üçüncü grupta yeralan yap›lara,
büyük sermaye eliyle üretilen Zincirli-
kuyu’daki genel müdürlükleri örnek ve-
rebiliriz. Bu yap›lar›n pek ço¤u bat›l› fir-
malara, bir k›sm› da bu hizmeti Türki-
ye’de verebilecek iliflkileri ve örgütlen-
meyi kurmufl firmalara siparifl edilen
projeler yoluyla elde edilmifltir. Kullan›-
lan malzeme ve iflçilik standartlar› ile
inflaat›n organizasyonu da büyük oran-
da ithalata dayanmaktad›r.

Önümüzdeki dönemde gecekondu
alanlar›ndaki yap› üretim tarz›n›n daha
uzunca bir süre varl›¤›n› korumas› bek-
lenmelidir. Ancak giderek yasalar›n zor-
layabildi¤i ya da konut edinme olanak-
lar›n›n baflar›l› olabildi¤i ölçüde bu stok-
ta erime bafllang›c› görülebilir. Yine de
süreç, özellikle artan imar aflar›n›n le-
galize etti¤i durumlar sözkonusu oldu-
¤unda daha farkl› geliflmelere gebe ka-
lacakt›r. Örne¤in, imar aff› uygulanan
bir bölgede bir konutun mevcut duru-
munun veya ufak tefek revizyonlarla
rehabilite edilmifl yeni durumunun bir
proje ile belediyeye onaylat›larak bu ya-
p›n›n kayda al›nmas› ve ona yasal bir
çerçeve kazand›r›lmas› gerekecektir.
Bu durum, o yap›n›n kullan›c›s›n›n, ihti-
yaç duydu¤u mimarl›k hizmetinin mali-
yetine katlanabildi¤i ölçüde, özellikle
ikinci gruptaki firmalar›n yönelebilece¤i
bir pazar konumuna geçme potansiye-
lini de bar›nd›rmaktad›r. Di¤er taraftan
bu koflullar alt›nda ortaya ç›kan bir mi-
marl›k hizmetine hiç kuflkusuz yap›
teknik ressaml›¤› gibi gruplar›n tümüy-
le ya da fason çal›flmak suretiyle talip
olaca¤›n› düflünebiliriz. ‹mar aff›n›n
sundu¤u legalizasyon f›rsat›n›n yarata-
ca¤› rant nedeniyle mimarl›k bürolar›
içinden baz›lar› bu gruplara komisyon
karfl›l›¤› imzas›n› kulland›rma e¤ilimine
de gireceklerdir.

‹kinci grup yap›lara hizmet veren firma-
lar›n say›s›n›n AB ile entegrasyon süre-
cinde büyük oranda azalaca¤›n›, bir k›s-
m›n›n iflini baflka alanlara kayd›raca¤›n›
ve bir k›sm›n›n da, özellikle yerleflmifl
bir müflteri profilini henüz oluflturama-
m›fl olanlar›n, muhtemelen bürosunu
kapat›p ayakta kalan di¤er firmalarda
çal›flmak için baflvuraca¤›n› tahmin
edebiliriz. Yine de bu gruptaki bürolar›n
tümüyle yok olaca¤›n› varsayamay›z.
Çünkü içlerinden baz›lar› yukar›da belir-
tildi¤i gibi gelir grubu daha düflük ke-
simlerin talebine yönelebilir. Baz›lar›
ise, bu eliminasyon sürecinde varola-
bilmek için tek flanslar›n›n birleflerek
gruplar oluflturmaktan geçti¤ini farke-
deceklerdir. Bunu baflarabilenler süre-
cin bafllang›c›nda fason çal›flma olana-
¤› bulabilirler. Yerli firmalara fason ifl
vermek, bat›l› mimarl›k firmalar›n›n Tür-
kiye mimarl›k hizmetleri pazar›ndaki
davran›fl e¤ilimlerinden biri olacakt›r.
Pazar›n aslan pay›n› almak isteyen bat›-
l› firmalar için bizdeki mimarl›k hizmet-
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lerinin AB standartlar›na yaklaflmas›,
hizmet ücretlerinin de flimdiki durum-
dan inflaat gerçek maliyetinin %8-
12’sine ç›kar›lmas› demektir. Türkiye
koflullar›ndaki ihale pazarl›klar›n›n, bu
rakam› %20 civar›nda düflürerek %6-
10 aras›na çekece¤ini varsayabiliriz.
Bu durum, elbette bugünün %70-75’e
varan k›r›mlar›n›, art›k söz konusu bile
olamayacak flekilde önleyecek yasal
düzenlemelerin getirildi¤i bir ortam
sa¤land›¤›nda mümkün olacakt›r. Bu
arada hemen belirtmek gerekir ki, hep
resmi sektörün ve belediyeler ve ko-
operatifler gibi iflleyiflinin yasal dene-
timlere tabi oldu¤u kurumlarda geçerli
olan proje elde etme sürecini ele al›yor
görünebiliriz. Ancak AB entegrasyonu,
hizmetin ücretlendirilmesine oldu¤u
kadar, yetki ve sorumluluk alanlar›na
da yeni tarifler getirecek ve yasal yol-
larla ba¤lay›c›l›k kazand›racakt›r. Bu
ba¤lay›c›l›¤›n, mimarl›k hizmet al›m›na
do¤rudan siparifl yoluyla gidebilen özel
sektör için de geçerli olaca¤›n› düflüne-
biliriz.Yeterlili¤i alan ve ihaleyi kazanan
yabanc› firmalardan baz›lar›, bu ifli ger-
çeklefltirmek için kendi bünyeleri için-
de Türkiye ofislerini açacaklard›r. Fir-
man›n ofisindeki yönetici, kurucu s›fa-
t›yla gönderilmifl, partner konumunda-
ki bir yabanc› olabilece¤i gibi, bundan
ziyade o firmada halen çal›flmakta
olan, bu nedenle sistemin iflleyiflini,
büronun standartlar›n› bilen, ifl kariyeri
parlak bir Türk çal›flan› da olabilir. Fir-
man›n, karfl›laflaca¤› bürokrasiye aflina
ve bize özel koflullar› bilen böyle bir yö-
netici seçme ihtimali yüksektir. Ofisin
çal›flanlar›n› da çok büyük olas›l›kla yer-
li mimarlar oluflturacakt›r. Baz› firmalar
Türkiye ofisini, bizden seçece¤i bir bü-
ro ile ve kendi ismi alt›nda kurulacak
koflullu ortakl›k yoluyla açabilirler. Kimi-
leri de, ofis açman›n maliyetine, zah-
metine ve hatta henüz oturmam›fl bir
piyasada karfl›lafl›labilecek risklerine
girmek istemeyebilirler. Bu durumda
al›nan ifllerin yerli ve özellikle genç bü-
rolardan birine fason olarak yapt›r›lma-
s› söz konusu olacakt›r. Firma muhte-
melen, daha önce kendi bünyesinde,
yurt d›fl›nda okudu¤u s›rada çal›flan ve-
ya staj yapan yerli büro sahibi ya da sa-
hipleri ile ba¤lant› kurmay› seçecektir.
Bu türden ba¤lant›lar› olmay›p fason
çal›flmak isteyen baz› bürolar›n inter-
net üzerinden piyasa arad›klar›n› biliyo-
ruz. Bat›l› mimarl›k firmas›, ald›¤› ifli fa-

son yapt›rmak suretiyle pazardaki re-
kabet flans›n› da artt›rabilecektir. Ücre-
tini, inflaat gerçek maliyetinin ortalama
%10’u üzerinden hesaplayan firma,
yukar›da da belirtildi¤i gibi %20’lik bir
k›r›m yaparak %8 civar›ndaki bir orana
inebilir. Elindeki ifli %2 üzerinden yap-
t›rabilece¤ini düflünürsek, vergiyi de ç›-
kard›¤›m›zda firman›n net kazanc›n›n
%4’ü, alaca¤› toplam ücretin %50’sini
bulabilece¤ini öne sürebiliriz. Üstelik
bu kazanç, sadece ifli organize etmek
yoluyla kazan›lan bir komisyon fleklin-
de elde edilecektir. Di¤er taraftan flim-
diki durumda, mimarlar odas›n›n asga-
ri ücret tarifesinin oldukça alt›nda proje
ücretleri ile çal›flmak zorunda kalan bir
büronun, kendisinden istenilen mimar-
l›k hizmetinin karfl›l›¤› olarak gerçek
maliyetin %2’sine karfl›l›k gelen bir üc-
ret teklifine s›cak bakmas› kaç›n›lmaz-
d›r. Erken bir dönem gibi görülse de,
daha flimdiden bu türden ifller almaya
bafllam›fl ve henüz kendini titizlikle giz-
lemeye çal›flan bürolar vard›r. Banka
hesaplar›n›n izlenebilmesi hariç, ço-
¤unlukla maliyenin kontrol alan› d›fl›n-
da kalan böyle bir mimarl›k hizmetinin
deyim yerindeyse underground kal-
mas› do¤al görünüyor. Dahas›, bir pro-
jenin, uygulama çizimlerinin, modelle-
mesinin, rendering, animasyon ve ma-
ketinin bir büroda de¤il, tek tek ya da
küçük gruplar halinde evlerinde çal›flan
kiflilere ayr› ayr› ifller olarak da¤›t›ld›¤›
bir ortamda, klasik anlamda yerli mi-
marl›k bürolar›n›n kalabilece¤i bile flüp-
helidir. Yine de fason çal›flma ortam›,
entegrasyon sürecindeki eliminasyon-
da, yerli bürolara veya gruplara yaflama
f›rsat› sunacakt›r. Bu tablonun son de-
rece can s›k›c› oldu¤una hiç kuflku yok.
Ancak uzun vadede yerli bürolar›n lehi-
ne geliflecek iki durum da ortaya ç›ka-
bilir. Birincisi, iflveren firman›n iflten
memnun olmas› halinde bu iliflkiyi sür-
dürmesi ve giderek Türkiye d›fl›ndaki
ülkelerden ald›¤› baflka iflleri de pasla-
mas›d›r. Pek çok firma, özellikle iflçili-
¤in bizden daha yüksek oldu¤u bat›l›
ülkelerden alaca¤› iflleri bizdeki büroya
aktaracakt›r. Bunlara yar›flma sonucu
kazan›labilecek iflleri ve bunlar›n uygu-
lamalar›n› da ekleyebiliriz. Böylece, ifl
alan›n› yurtd›fl› pazara da aç›k hale geti-
recek olan fason bürolar›n bu iflleri ala-
bilmek için baz› asgari standartlar› sa¤-
lamas› do¤al olarak gerekecektir. ‹flve-
ren firma ile ba¤lant› kurmak için ge-

rekli olan ak›c› bir yabanc› dile sahip ol-
mak, projenin yap›laca¤› ülkenin imar
yönetmeliklerine hakim olmak (bu ko-
nuda zaman içinde dan›flman bürolar
da ortaya ç›kabilecektir), h›zl› data akta-
r›m› yapabilecek bir internet ba¤lant›s›
kurmak, CAD programlar›n› verimli kul-
lanan uzman operatörlerle çal›flmak,
k›saca daha nitelikli bir firma örgütlen-
mesini sa¤lamak flart görünüyor. Böy-
le bürolar›n k›sa zamanda kazanacakla-
r› uluslararas› deneyim ikinci durumun
tetikleyicisi olacakt›r. Bu da, ifli ö¤re-
nen yerli bürolar›n yüksek rekabet gü-
cü nedeniyle hem yurtiçi hem de yurt-
d›fl› pazardan pay kapmaya bafllamas›-
d›r. Projelerin komisyon karfl›l›¤› baflka
bürolara aktar›ld›¤›n› gören özellikle
yurtd›fl›ndaki pek çok yap›mc› ve yat›-
r›mc› flirketin, daha uygun ücretlerle
proje elde etmek için do¤rudan bizde-
ki bürolara yönelmesi mümkündür. Bu
durumda mimarl›k hizmetlerinin bat›-
daki oranlar›nda da dengesizlikler görü-
lebilecektir. Yerli bürolar›n yurtd›fl› pa-
zar pay›nda yeralmaya bafllamas›, bu
sürecin bir baflka önemli kriz efli¤ini
oluflturabilir.

Yücel’in kategorizasyonundaki üçüncü
gruba hizmet veren Türk mimarl›k fir-
malar›n›n ise, sahip olduklar› ifl potansi-
yeli, firmalar›n örgütsel yap›s› ve kadro-
su ile rekabete dayanmas› bir yana sis-
tem içinde yükselmesi daha olas›d›r.
Bununla birlikte uluslararas› ölçekte ça-
l›flan firmalarla farkl› seviyelerde ortal›k
ve iflbirli¤i yapabildikleri ölçüde yerleri-
ni sa¤lamlaflt›racaklard›r.

Bu yaz›da çizilen projeksiyon okuyucu
için özellikle baz› sat›rlarda kat›, ac›ma-
s›z ve belki de bu süreçteki eliminas-
yonu onaylay›c› e¤ilimde gibi görünebi-
lir. Ancak mimarl›k meslek icras›n›n
önünde duran bu de¤iflimi tüm boyut-
lar›yla anlamaya çal›flmak gerekiyor.
Di¤er taraftan kendi iç dinamikleriyle
geliflme gösterme yetene¤i olmayan
bir ülkede y›llard›r pek çok sektörde ol-
du¤u gibi mimarl›k hizmetleri alan›nda
da afl›lamayan kalitesizli¤i yenmek do-
¤al olarak sanc›l› olacakt›r. Bu sürecin
sonunda, tüketicinin de, hizmeti veren
profesyonellerin de kendilerini daha ni-
telikli bir ortamda bulacaklar›n› umal›m.
Çetin Altan’›n deyimiyle enseyi karart-
mamak gerek. t
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Y A P I  T A N I T I M

Urla’da  Ev
Mimar:  Tamer AKSÜT

Yer:  Çeflmealt›, Urla-‹zmir 

Arazi Alan›: 450 m2

‹nflaat Alan›: 70m2 kapal› alan, 

80 m2 teras

Bitim Tarihi: Nisan 1996

Yap›m Süresi: 10 ay

Foto¤raflar: Tamer AKSÜT

Ç›lg›nca bitirilen ve hemen beyaza bo-
yanan binalar› art›k tek bir kimlik ola-
rak tüm sahil yörelerimizde görmek ola-
¤an. Yücel Öncel evi hiçbir mimari tarz
ve düflünceye yanaflmadan ama özün-
de mimarca tasarlanan bir yap›. Asl›n-
da yüzy›ld›r Ege köylüsünün yapt›¤›, yö-
resel kimli¤e sayg› ve mimari endifle
ile yo¤urup uyguland›. Arsan›n iki kena-
r›ndaki yüksek selvi s›ras› binan›n çok
yak›n›ndaki komflu yap›lar ile olan gör-
sel iliflkisini kesiyor. Yap›n›n bitince
çok uzun süredir orada oldu¤u izlenimi-
ni b›rakmas› arzulan›yordu. Bu yüzden
‹zmir’deki hafriyat firmalar›ndan topla-
nan hepsi Levanten evlerinin parçalar›
olan kiremitler, söveler, kalaslar ve
hatta eski yüzlü mermerler, kap› kolla-
r› tekrar kullan›ld›. Bu, flu s›ralar moda
olan eski (yaflanm›fl) bir fleyleri al›p ye-
ni bir yap›n›n içinde kullanmak ç›lg›nl›-
¤›na hizmet etmek için de¤il. Sadece,
süre gelen inflaatlarda savrukça harca-
nan her türlü malzemeye karfl›n bu tür
fleylerin geri kazan›labilir oldu¤unu, be-
lirli bir düzen içinde tekrar kullan›labile-
ce¤ini göstermek içindi.

Arsadaki en önemli unsur imar›n tam
merkezinde yer alan dört yüzy›ll›k zeytin
a¤ac›. Bu sebeple yap› iki parçada pro-

jelendirildi. A¤aç, sahiplerinin birazda
yaflam biçimlerini yönlendirecek. Yaz›n
sürekli kalacak olan ebeveynler ile ar-
sa ve a¤ac›n konumlar›, kendili¤inden
iki ayr› mekan olgusunu ortaya ç›kard›.
Salondaki sedirler gere¤inde aç›larak
dört kifliye yatma imkan› veriyor.

Mutfak için kap› kullan›lmayarak görsel
olarak salon ile beraber alg›lanmas›
sa¤land›. Basit bir merdiven ile üst ka-
ta ç›k›l›yor. Üstte iki yatak odas› var.
Ayr›ca d›flar›dan bir merdiven ile terasa
ulafl›l›yor. ‹kinci k›s›m ise bir yatak oda-
s› ile banyodan olufluyor.

Bu yap›n›n yaz›n daha çok kullan›m›
söz konusu oldu¤undan aç›k hacimler
kapal› hacimlerden daha fazla tutuldu.

‹nflaat ve imalat›n tamam›nda yerel us-
talar kullan›ld›. Bina karakteri aç›s›n-
dan, mevcut malzemenin kabaca ifllen-
mesine birazda kas›tl› olarak göz
yumuldu. Bu basit bina di¤erlerine
oranla çok daha ucuza bitirildi.

Dikkat göstermedi¤imiz fleyler dahi bizi
görsel ya da zihinsel olarak etkiler. Oy-
sa en küçük ayr›nt›n›n bile do¤ru yerde
olmas› özeniyle çal›flmak gerekiyor. t 

Bir mekan düflününüz ki size do¤an›n
bütün verilerini kendi özgün malze-
me teknolojisiyle versin. Tabii tafl,
k›rma tafl ve moloz tafl›n fliirinin ya-
z›ld›¤› güzel bir mekan armonisini
yarats›n.
Her fley kullan›lm›fl malzemelerden
düflünülmüfl. Mimar, mimari diya-
lekti¤in evrensel bak›fl aç›s›n› do¤al-
l›kla bütünlefltirmifl. Bu kolay ifl de-
¤ildir. Hocam rahmetli Utarit ‹zgi'yi
burada anmadan yapamayaca¤›m.
Mimar Tamer Aksüt'ün bu mekan›n›
görmüfl olsayd› herhalde çok zevk
alacakt›. Malzemenin ve mimarinin
yarat›c› fonksiyonlar› bir bütün için-
de detaya indirgenmifl ve do¤aya re-
simsel bir bütünlük kazand›r›lm›flt›r.
Bir zeytin a¤ac›n›n ihtiflaml› esteti¤i-
nin bir bina bütünlü¤ünde bu kadar
do¤aya uygun olarak yorumland›¤›n›
görmek beni çok sevindirdi. Duygu-
sall›¤›n, lirizmin ve fliirselli¤in bir
binan›n mekan kurgusu ve ifllevin
gerçekli¤i; bu gerçekli¤in do¤an›n
verimine katt›¤› kayg›lar, mimari in-
ce zekan›n, olgunlu¤un temel tafllar›
olsa gerek. Do¤an›n do¤as›nda,
mimarinin do¤as›n› yakalamak
tasar›m denkleminde daha gerçekçi
bir davran›fl olarak gözümüze çar-
p›yor.

Yavuz Seçkin
Zemin Kat Plan› Üst Kat Plan›
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Yap› Tan›t›m›:
Kent merkezinin sürekli dokusun-
da, orta yükseklikte caddeye para-
lel bitiflik nizam bir parselde ko-
numlanan yap›, Finansbank
A.fi.’nin  banka flube ve di¤er yat›-
r›m gruplar›n›n tek bir merkezde
konumland›r›lmas› amac› ile bölge
müdürlük binas› olarak infla edil-
mifltir.

Bina program›:
Bina kütlesi; parselin imar gere¤i
olarak bodrum, girifl ve asma kat›
kapsayan kotta parsel s›n›r›n›n tü-
münü kaplar.
Bodrum: Garaj. 
Girifl ve asma kat: Banka flube müfl-
teri hizmetleri. Ara katlarda ortak
gruplar›n ofis ifllevlerini, en üst kat
ise çok amaçl› yemekhane ve se-
miner mekanlar›n› içermektedir.
Üst ofis katlar›, binan›n kilise avlu-
su ile ortak arka cephesinde, geri
çekilerek yükseltilmifl alt kütleye
oturur.
Avlu teras olarak kazan›lan aç›k
mekanda ayn› zamanda havalan-
d›rma d›fl üniteleri yer al›r.
Plan kurgusu, iki taraf› yan binala-
ra dayanm›fl sa¤›r yüzeylere servis,
merdiven, asansör ve kapal› ofis
mekanlar›n› yerlefltirerek, arada
aç›k ofis düzeninde tek bir hacim
oluflturmay› hedeflemifltir.
Ayni kurgu üçüncü boyutta, ana iki
cepheye yans›m›fl ve teras kat› ça-
t› kotunda geçen genifl bir kiriflle
ba¤lanarak -asansörleri içerdi¤i
yönde daha genifl olmak üzere- bir
çerçeve olarak tan›mlanm›fl. (Arre-
damento Mimarl›k/N.Erkal, 2003)
Cephe ve mimari ifade iflleve para-
lel, sade ve yal›n anlay›flla  biçim-
lenmifl, estetik ve teknik çözümler
birarada ele al›narak detaylar üre-
tilmifltir.
Tafl kaplama çerçeve boyunca, ya-
p›y› oluflturan üç farkl› program d›-

Y A P I  T A N I T I M

Finansbank İzmir 
Bölge Müdürlük Binası

Mimari Proje: 
Sibel Dalokay Bozer - Boran Ekinci

Yap›mc›:  Uzunel Yap›-Y›ltur Mimarl›k 

Arsa Alan›: 600 m2

‹nflaat alan›: 3800 m2

Projelendirme tarihi:  2000

‹nflaat süresi: 3 y›l

fiehit Neres Bulvar› No:8/1 Alsancak/‹ZM‹R
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flar›ya yans›t›lm›fl: Girifl ve asma kat›n yüksekli¤i boyunca düz camdan oluflan bir
cephe; ç›kma hatt›n› kullanarak ofis katlar› boyunca d›flar› taflan ve yatay çizgiler-
le bölünmüfl, yeflil camlarla kapl› giydirme cephe; ve çerçevenin alt›nda boflalt›la-
rak geri çekilmifl yemekhane teras› (Arredamento Mimarl›k, N Erkal, 2003)
Girifl mekan›, asma kat›n geri çekilmesiyle oluflan iki kat yüksekli¤inde, sürekli
kent kullan›m›na aç›k prestijli bir iç avlu/mekan olarak tasarlanm›flt›r.
Bu mekan ayn› zamanda, kontrollü olarak di¤er ofis katlar›na ba¤lant› veren asan-
sör ve merdiven holünde geçifl sa¤lamaktad›r.
Projede, bankan›n belirlenmifl flube konseptinde yer alan cephe kurgusunun (veya
imaj›n›n), yap›n›n saydam ön cephesinden görsel olarak alg›lanmas› ve atm ser-
visinin bu genifl holde çözümlenmesi amaçlanm›flt›r.

Not: Ancak infla sonras› atm kutusu d›fl cepheye tak›lm›fl, bu de¤iflim projenin
modern kentte banka kullan›m›na getirdi¤i mekansal bir çözümü devre d›fl› b›rak-
m›flt›r. t
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Bülent Tanju: Öncelikle çok teflekkür ederim, beni ça¤›rd›¤›-
n›z için. Komisyon toplant›s› muhtemelen biraz hayal k›r›kl›¤›
ile sonuçlanm›fl olabilir. Çünkü bir "Docomomo" laf› dönüyor
ortal›kta. fiöyle bir yan›lsama olufluverdi; Docomomo_Türki-
ye ya da uluslararas› Docomomo’nun belirledi¤i kriterler var.
Yani, modern mimarl›¤› koruma konusunda “Nas›l Yap›la-
cak?” sorusunun cevab› verildi, dolay›s›yla “Biz sadece uygu-
layaca¤›z” gibi bir yan›lsama olufltu. Docomomo Türkiye as-
l›nda, henüz neredeyse yok. Olmas› da çok kolay görünmü-
yor. Dolay›s›yla komisyondaki faydam ne oldu bilemiyorum. 

Ben neden bahsedece¤im: Öncelikle flunu söyleyeyim, flöyle
bir ortam oluflursa çok rahat ederim: “Nas›l oluyor bu toplan-
t›lar?” diye sordum. “Genellikle bir saat kadar konuflmac›
konufluyor –ben muhtemelen konuflamam- sonra da sorular
oluyor” dendi. Ama ben flunu tercih ederim; konuflurken sü-
rekli siz müdahale eder, akl›n›za gelen bir fleyi söyler ya da
sorarsan›z asl›nda mutlu olurum. O zaman daha rahat konu-
flurum, öbür türlü, çok enterasan olmaz, ayr›ca benim için de
zor olabilir. Dolay›s›yla kar›fl›rsan›z ya da sorular›n›z› an›nda
sorarsan›z sevinirim.

Asl›nda, biraz önceki komisyon toplant›s›, bahsetmek istedi-
¤im fleylerin anlaml› oldu¤unu da tekrar düflündürdü bana.
Biraz fazla soyut, korumadan vs.den uzak. “Modern mimar-
l›k miras›n›n korunmas› nas›l bir süreçte ortaya ç›k›yor?”, te-
mel sorunum; birkaç slayt da gösterece¤im ama o çok
önemli de¤il. fiuradan bafllayal›m isterseniz:

Nilüfer’in de¤indi¤i sergi ya da foto¤raflarla ortaya ç›kan so-
run, modern mimarl›k miras›. Bu “miras” laf›na da ayr›ca iti-
raz›m var. Sorun flöyle bir fley; modern mimarl›k miras› dedi-
¤imiz fley  -böyle bir miras varsa- bu mirasla ne yapaca¤›m›-
z› asl›nda bilmiyoruz, bilemiyoruz. Daha do¤rusu “Bu miras
nas›l bir fley?” ona da karar veremiyoruz. fiu an tamamen
Türkiye ba¤lam›nda konufluyorum ama asl›nda bu dedi¤im
Türkiye’yi de aflan bir problem. Gerçekten bu miras, “mirasa
konma” gibi bizi çok mutlu etmesi gereken bir fley mi? Yok-
sa bafl›m›za bir dert mi? Yani borç mu miras kald›? Bununla
nas›l bafla ç›kaca¤›z? Foto¤raflar›n gösterdi¤i ile ortaya ç›-
kan derken flunu kastediyorum: E¤er yanyana duran foto¤raf-
lara bakarsak asl›nda birbirinden radikal flekilde farkl›laflan
yap›lar görece¤iz. Dolay›s›yla bunlardan hangisi miras, han-
gisini korumal›, hangisine kesinlikle bir fley yap›lmamal›, do-

kunulmamal›? Buna nas›l karar verilecek? Bu karar verildik-
ten sonra nas›l ifllemler gerçeklefltirmemiz gerekiyor? Nas›l
bir pratikle bu yap›lar› koruyabiliriz? Buradaki koruma kavra-
m› geleneksel ya da bugüne kadar var olan diyelim koruma
ve restorasyon kavramlar› ile gerçekten çak›fl›r m›? Bir kere
böyle bir problem var. Ama bundan daha önemlisi gerçekten
bu miras›n içinde ne var? Buna nas›l karar veririz? Dolay›s›y-
la klasik koruma sorunlar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda çok daha
çetrefil bir problem var. Öbür taraftan bu problemi, sadece
bizim bilgi alan›m›za, sadece mimarl›k üretimine ait bir prob-
lemmifl gibi kavrarsak da yan›l›yoruz. Asl›nda bu, bütün mo-
dern nesneler için de geçerli olan bir fley. Kimi nesneler ne-
den istenir hale geliyor? Neden bizim için önemli? Neden on-
lar› müzelere koyuyoruz? Baz›lar› niye hofla gidiyor? Neden
nesnelere sahip olmak istiyoruz? Dolay›s›yla belki nesneler-
le iliflkilerimiz diyebilece¤im ya da, insan olarak nesnelerle
iliflkilerimizdeki bir de¤ifliklikten, modern dünyada ortaya ç›-
kan bir de¤ifliklikten bahsetmek gerekiyor gibi geliyor bana.
Ben bugün a¤›rl›kl› olarak bunun üzerinde düflündüklerimi
–asl›nda flu an yüksek sesle düflünüyorum aç›kças›- sizle
paylaflmak istiyorum. Dolay›s›yla bunun, mimarl›¤›n ve mi-
marl›k nesnesinin ötesinde, basbaya¤› bir modernlik proble-
mi oldu¤unu kavramak gerekiyor. Belki de o yüzden, bu du-
rum bütün dünyada tart›flmal› bir nokta. Tart›flmal› olmas›
normal ama bizde fazladan bir kar›fl›kl›k ya da ne yapaca¤›-
n› tam kestirememe durumu var. O da galiba bizim modern-
likle olan iliflkimizden, modernleflme biçimimizden ya da mo-
dernli¤i kendi dünyam›zda, kendi kavramlar›m›zla yeniden
üretme sürecindeki baz› problemlerden ortaya ç›k›yor diye
düflünüyorum. 

Burada hemen bir parantez aç›p flöyle bir fley söyleyeyim: Bu
modernlikle ba¤lant›l› bir sorunsal ise modernlik kaç›n›lmaz
bir fley mi? Ben buna hemen bir “evet” cevab› verece¤im. Bu
isterseniz daha sonra tart›fl›labilir ya da bunun üzerinde ko-
nuflulabilir. Ama belki son zamanlarda akl›ma fazla tak›ld›¤›
için bunun alt›n› çizmek istiyorum. Bu küreselleflme denen
olgu, sanki bugün karfl›m›za gelmifl gibi flafl›rmam›z, itiraz et-
memiz ya da “Modern olal›m ama küreselleflme olmas›n”
dememiz mümkün de¤il, bu kaç›n›lmaz bir fley. Bu modern-
lik denen dünyay› kavrama biçiminin, modern dünya sistemi-
nin; dünyay› yeniden üretme biçimin kaç›n›lmaz bir sonucu. 

20. Yüzyıl Mimarlık Mirası *

Bülent Tanju, Mimar Dr.
YTÜ Mimarl›k Fakültesi Ö¤retim Üyesi
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Burada küreselleflmeyle, ekonomik küreselleflme, kapitaliz-
min yay›lmas› vs.den daha fazla bir fleyi kastediyorum. Mo-
dernlik, -nerede, nas›l ortaya ç›kt›¤› farkl› yan›tlar ve tan›m-
larla saptan›rsa saptas›n- yay›larak var olan bir fley, dünyay›
eninde sonunda kaplayacak bir fley. Bu tarihsel olarak
önemli bir saptama. Çünkü modernlik öncesi ya da onunla
birlikte eflzamanl› var olan; diyelim ki 16., 17. yüzy›lllarda
onun d›fl›ndaki di¤er sistemler yap›sal olarak böyle bir genifl-
leme e¤ilimine sahip de¤illerdi. Dolay›s›yla modernleflme
gerçekten büyüyerek/yay›larak dünyay› kaplayan bir fley. fiu-
nu da söyleyerek bu k›sm› bitireyim: Küreselleflme karfl›tla-
r›n›, küreselleflme karfl›t› gösterileri düflünün. Bu bile asl›n-
da modernli¤in ve onun yap›sal parças› küreselleflmenin bir
sonucu. Çünkü, dünyan›n dört buca¤›ndan, birbirinden tama-
men farkl› insanlar gidip orada herhangi bir fleye itiraz edi-
yorlar. Modernlik gerçekten böyle bir fley. Bu anlamda dola-
fl›m ve dolafl›m›n giderek artan h›z› hayati gibi görünüyor,
–say›s› art›r›labilir ama- ben befl tane önemli kavram söyle-
yeyim, modernlik bu befl kavram›n dolafl›m›n›n giderek artan
h›z› ile dolays›z ba¤lant›l›: ‹nsanlar›n dolafl›m›; insanlar›n bir
yere ve konuma göreli ba¤l›l›klar›ndan serbestleflmeleri –bu
sadece co¤rafi bir ba¤l›l›k de¤il-, zenginli¤in ya da sermaye-
nin dolafl›m›, ideolojilerin dolafl›m›, bilginin dolafl›m› ve tek-
nolojinin dolafl›m›. Bunlar modern öncesi ile modern dünya
aras›ndaki en kayda de¤er –en az›ndan benim için- k›r›lma
noktas›n› oluflturan hareketliliklerdir.

Nesneler üzerine biraz konuflmam gerekirse, asl›nda bu k›-
r›lman›n üzerinden gidece¤im; yani modern dünyada “nes-
ne” denen fley nedir? Bizim onunla iliflkimiz nas›l kuruluyor?
Bizim için önemli olan nesne, önemsiz olan nesne gibi so-
runlarla neden karfl›lafl›yoruz. Modern öncesi, modernlik or-
taya ç›kmadan, icat olmadan önceki dünyada nesne rejimle-
ri, nesnelerle insanlar›n iliflkisi nas›ld›? Biraz bunun üzerin-
de konuflmak gerekiyor gibi geliyor bana. Belki modern mi-
marl›k miras› tart›flmalar›na da bu konunun üzerinden ya da
bunu gözönüne alarak bakmak gerekiyor. Böyle bir perspek-
tif Türkiye’de mimarl›k tart›flmas› ve mimarl›k düflüncesi
oluflturma yönünde ad›m atmam›z› sa¤layabilir diye ümit edi-
yorum. 

Asl›da nesne kavram›n›n kendisi de yeni ve modernlikle ba¤-
lant›l›. “Nesne”nin ya da “nesnel” olman›n –biraz sonra ona
da gelece¤im, “nesne” kavram›n›n ortaya ç›kmas› ile çok
iliflkili bir fley bu “nesnellik” ya da “nesnelleflme”- ‹ngiliz-
ce’de ilk saptand›¤› tarih 1620 yani 17. yüzy›l›n bafl›. Bu ta-
rih, hiç flafl›rt›c› de¤il, sadece modernlikle ba¤lant›s›n›n alt›-
n› çizmek için söylüyorum. Dilde “nesne” kavram›n›n ortaya
ç›kmas›; bizim d›fl›m›zdaki, bizden ba¤›ms›z maddelerin üze-
rinde, ona iliflkin düflünsel ifllem yapabilmemiz, yani “nes-
ne”ye iliflkin olmak anlam›nda “nesnel” düflünme olana¤›n›n
ortaya ç›kmas›, gerçekten modernlikle ba¤lant›l›. Bir tarihçi
olarak modern öncesi dönemdeki nesnelere -sadece ay›rdet-
mek için- “kültürel artifakt” demeyi tercih ediyorum. fiimdi
modern nesne ile kültürel artifakt ya da geleneksel artifakt-
lar›n aras›ndaki ayr›m nedir? Bugün bizim modern mimarl›¤›n
miras› olabilecek de¤erli binalara karar vermemizi zorlaflt›-
ran fley bu ikisinin aras›ndaki farkl›l›kta yat›yor asl›nda. ‹kisi-
nin üretilme biçiminde, anlamland›rma biçiminde yat›yor. fiu-
radan bafllamak belki anlaml› olabilir: Geleneksel dünyada
artifaktlar›n üretimi zanaatkârl›¤›n içindedir. Zanaatkârl›¤›n
içinde üretilen bir bilgi ile o artifakt› üretiriz ve anlamland›r›-
r›z. “Peki nas›l bir üretim biçimi bu?” diye sorarsan›z: Nesne

ile öznenin asl›nda bugün bizim anlad›¤›m›z anlamda ayr›fl-
mad›¤› bir üretim biçimidir. Bunun anlam› flu: “Özne”’ kendi
ba¤›ms›zl›¤›n›, “öznelli¤ini” icat edip o nesne üzerinde bu-
gün bizim anlad›¤›m›z anlamda bir tasarrufta bulunmaz.
Onun üzerinde bugün bizim anlad›¤›m›z anlamda düflünmez,
rasyonel ifllem yerine getirmez. Bunun pratikteki ya da ör-
neklerle anlam› flu: Siz bir zanaatkârsan›z ve bir nesne üre-
tiyorsan›z, üretti¤iniz de bir ayakkab› ise sözgelimi; “Ayakka-
b› ne olmal›, nas›l olmal›, ayakkab› nas›l iyi olur, hangi ayak-
kab› anlaml›d›r, hangi ayakkab› de¤erli olur?” diye düflün-
mezsiniz. Sizin bir ustan›z vard›r. Onun yan›na sizi verirler, ç›-
rak olarak bu ifli ö¤renirsiniz. O ö¤rendi¤iniz bilgi, “mutlak
bilgi”dir. Bunun anlam› kabaca flu: Siz “Yahu bir dakika, bu
böyle de¤il de flöyle olsa daha iyi olur” diye o nesne üzerin-
de bir tasarrufta bulunamazs›n›z; ö¤rendi¤iniz gibi yapars›-
n›z. Geleneksel artifaklar bir insan›n ömründe hissedemeye-
ce¤i kadar uzun bir zaman içinde de¤iflir. Kazayla, tesadüf-
le, o bilginin aktar›lmas› s›ras›ndaki yanl›fll›klarla, birinin o
geleneksel de¤erler içinde biraz daha “kötü” –burada kaza,
tesadüf, yanl›fll›k ve kötü kavramlar›n›n hiçbir olumsuz de¤er
tafl›mad›¤›n› kestirebilirsiniz- usta olmas›yla vs. de¤iflir. Ama
o artifakt›n kendisini karfl›s›na al›p onu elefltirel bir gözle ya
da öznel bir elefltiri ile bunun ne olmas› gerekti¤ine karar ve-
ren bir özne yoktur gelenekselde. 

Burada bir parantez aç›p benim için anlaml› olan bir örnek
vereyim: “Meflk” kavram›n› bilirsiniz. Biz genellikle müzikten
bu kavram› biliriz. Ama asl›nda hat kökenli bir kelime. Meflk
sistemi “mutlak bilgi”nin ustadan ç›ra¤a nas›l aktar›ld›¤›na
iliflkindir. Kavram, aslolan›n, bilginin bugün bizim sahip oldu-
¤umuz geliflme, ilerleme gibi kavramlardan tamamen uzak,
“kutsal-mutlak bilgi”nin de¤iflmeden korunmas› ve sonraki
kuflaklara iletilmesi oldu¤unu çok iyi örnekler. Çünkü flöyle
bir fley var meflkde: Sizin bir hattat, yaz› ustas› olman›z söz
konusu oldu¤unda, bir hattat›n yan›na ç›rak olarak verilirsi-
niz ve flöyle bir e¤itim sistemi ifller: Size en kolay›ndan bafl-
layarak o usta kendi yaz› biçimlerini ö¤retmeye bafllar. Çok
basit bir yaz› verir, onu kopyalars›n›z belki bin defa. O yaz›
hattat›nki kadar yetkin oldu¤unda size biraz daha zor ve ge-
liflkinini verir. Onu da bin defa kopyalars›n›z. Bu böyle, siz
hattat›n ayn›s› olana kadar yani ondaki bilgiyi yeniden ve ay-
nen üretene kadar sürer. Ayn› fley müzik için de geçerlidir.
Türk musikisinin yaz›lmamas›n›n kaydedilmemesinin alt›nda
yatan fley de budur asl›nda. Çünkü bilginin tamam›, bir ya-
flant› süreci içerisinde elden ele devredilir. Hatta kula¤a f›-
s›ldan›r. Siz usta oldu¤unuzda dinsel denebilecek törenlerle
kutsan›rs›n›z. Çünkü o kutsal bilginin tamam›na vak›f olursu-
nuz. Siz de onu sürdürürsünüz. fiimdi geleneksel artifakt›n
üretilme süreci bu. Mimari nesnenin ya da mimari artifakt›n
üretilme süreci de bu. Dolay›s›yla geleneksel dünyadaki mi-
marl›k ürününden bahsediyorsak, bugün burada sergilenen
ürün flüphesiz de¤il. Onun üreticisi de buradaki mimarlar hiç
de¤il. Yani bir sorun tan›mlamak, “Bunu ben nas›l çözerim?”
diye düflünmek, böyle bir durum yok o prati¤in içinde. Kuflak-
tan kufla¤a aktar›lan kal›plar içinde bu üretim devam eder.
Dolay›s›yla bu artifaklar›n anlam› kullan›m de¤erlerindedir.
Kullan›rs›n›z, eskir, ömrünü bitirir, atars›n›z. Çünkü yerine
neredeyse ayn›s›ndan bir tane daha gelecektir biliyorsunuz,
belki birazc›k farkl›laflm›flt›r ama, o ayakkab›dan bir tane da-
ha al›rs›n›z. O nesne ile özel bir ba¤, özel bir iliflki kurma bi-
çimi gelifltirmezsiniz geleneksel dünyada. Özne ve nesne
aras›ndaki mesafe, farkl›l›k, yani nesnelleflme yoktur. 
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Cihak K. Pehlivano¤lu: Ayakkab› örne¤inden yola ç›karsak
bir fley söylemek istiyorum: TV'de izlemifltim: Nike firmas›n-
dan bir yetkili spor ayakkab›larda son teknolojiye ulaflt›klar›n-
dan söz etmiflti. Yani “Ayakkab› tasar›m›nda en üst noktaya
geldik, bundan ötesi yok”. Sizin anlatt›klar›n›zla da bu anlam-
da mesela modern mimarl›¤›n sonuna geldik mi?

Bülent Tanju: Bu tipik, bugün yaflanan bir problem: “Tarihin
sonuna geldik mi?” Böyle bir fleyi düflünmek gerekir. Bu id-
dia asl›nda hep vard›, ama bu biraz daha farkl›, modern dün-
yan›n içinden ç›kan bir iddia. Buradan flöyle bir parantez aça-
y›m: Biraz önce tarif etmeye çal›flt›¤›m ya da tarif etmeye
bafllad›¤›m geleneksel dünya kaç›n›lmaz olarak bir homojen-
lik içeriyor asl›nda. Ürünler birbirine benzer, birbirinden fark-
l›laflmaz. Ürünleri tan›r›z. Dünyay› evimiz gibi hissederiz. Bu
yan›lsamay› çok güçlü bir biçimde oluflturur. Bütün bunlar›
birbirine ba¤layan bir üst anlat› vard›r. O dünyada rahat ede-
riz. Varoluflsal problem yaflamay›z. ‹stisnalar hep olmufltur
vs. Bunun neden oldu¤una bu mekanizman›n nas›l iflledi¤ine
dair bir fleyler söyleyebiliriz. Ama bir anlamda bu rahat bir
dünyad›r. fiafl›rmazs›n›z; yani 15. YY.'da ‹stanbul'da dolaflan
bir insan›n mimari anlamda flafl›rma flans› yoktur. Bütün bi-
nalar›n aras›nda insan, örne¤in Gehry binas› gibi nereden
düfltü¤ünü anlayamayaca¤› bir fley ile karfl›laflmaz. Bu an-
lamda homojen ve tutarl› bir dünyad›r. Sizin söyledi¤iniz fley
flununla ba¤lant›l›: -Biraz sonra gelece¤imiz yere böylelikle
bir çengel atm›fl oluyoruz- Modern dünya, -de¤indi¤im dola-
fl›m mekanizmalar› ile- asl›nda bu homojen dünyan›n da¤›ld›-
¤› yerdir. Mutlak bilginin, üst anlat›n›n çözüldü¤ü dünyad›r.
Bugün için bunu söylemem kolay, ama flunu düflünün, mo-
dernlik her nereden -diyelim Rönesans'tan- bafll›yorsa, ara-
dan geçen bütün yüzy›llar içinde bunlar› biraz daha gönlü ra-
hat söyleme noktas›na geliyoruz. Ama dünyan›n bu kadar ev-
cimen, içinde kendimizi rahat hissetti¤imiz, yaflad›¤›m›z bir
yer olmaktan ç›kmas›, bunun çözülmesi sürekli problem ya-
ratt› ve galiba daha yaratacak. Asl›nda modernlik sürekli bu
problemle u¤rafl›r. Dolay›s›yla modernli¤in içinde pek çok
kurgu bu bütünselli¤i yeniden kurma hayaline düfler. Mesela
Gideon'un kitab›, mimarl›k aç›s›ndan bakarsak bunun tipik
bir örne¤idir. Hatta Gideon flunu anlat›r: Zaten mimarl›k hep
böyleydi; bafl›ndan itibaren tutarl› olarak bu noktaya geldi.
Do¤rusal bir çizgi ile anlat›r ve anlatt›¤› fleyi de tam Nike fir-
mas›n›n savundu¤u gibi savunur: “Bu olmas› gereken en
do¤ru mimarl›kt›r”. O anlamda hep bir yeniden bütünsellefl-
tirme e¤ilimi modernlik içinde gündemdedir; çünkü modern
dünyada, -bu dünya geleneksele benzer nesne üretimine, bil-
gi üretimine sahip olmad›¤› için- sürekli insan› flafl›rtan, da-
ha önce tan›mad›¤›m›z, “Bu da flimdi nereden ç›kt›?” dedi¤i-
miz, yarg›layamad›¤›m›z, de¤erli olup olmad›¤›na karar vere-
medi¤imiz nesnelerle karfl›lafl›yoruz. Modern dünya içinde
çeflitli söylemsel kurgular hep bunun kapat›labilece¤i umudu
ile kurulur. Özellikle teknoloji içinde -mutlak bilgi, üst anlat›
da¤›l›yor dedim ama- bunun yerine aday baflka anlat›lar ç›-
kar. Bilim, özne-nesne ayr›flmas›n›n tekrar ortadan kalkabile-
ce¤i, yani “Ne söylüyor ya da ne yap›yorsak onun do¤ru, iyi
ve gerçe¤in ta kendisi olaca¤›” iddias›n› uzun zaman sürdü-
ren pratiklerden biridir. Yani “akl›n yolu birdir” propagandas›-
n› yapan kurgu: Rasyonalizm. Ama en az›ndan bugün, bütün
bunlara ra¤men flu söyledi¤im fleyi biraz daha rahat konufla-
bilir hale geliyoruz gibi geliyor bana: “Hay›r; bu böyle art›k; bu
da¤›n›k bir dünya, biz bunun içinde el yordam›yla kendi yöne-
limlerimizle bizim için tutarl› olabilecek bir de¤erler sistemi

oluflturuyoruz ve bununla davran›yoruz. Ama benim de¤erler
sistemim hiçbir zaman son ve en do¤ru olmayacak”. Konu
ne olursa olsun, mimarl›k ya da spor ayakkab›. Baflka öneri-
ler de hep olacak. Bunu kapatmak gibi bir hayal -geleneksel
dünyadaki gibi bunun kapanabilece¤i hayali- asl›nda çok so-
runlu bir hayal. Bunu Nike da yapamayacak.

K›v›lc›m Duruk: fiimdi ayakkab› örne¤inden ilerleyecek olur-
sak. Modern öncesi geleneksel dünyada kullan›m de¤erinin
üzerinden ifllerlik mekanizmas› kuruldu¤undan bahsettik.
Ayakkab› örne¤i halen kullan›m de¤erinin nesne üzerinde
bask›nl›¤›n› okuyabildi¤imiz bir örnek. Kullan›labilirlik bugün
için hala dolafl›mda olan bir kavram. Modern öncesi dönem
ile modern dönem aras› k›r›lma için artifakttan nesneye ge-
çifl aras›ndaki k›r›lma için çok net bir örnek gibi gelmiyor ba-
na. Hala belirginleflmemifl bir örnek gibi. Dolay›s› ile ayakka-
b› örne¤i hala bir artifakt olarak süreklili¤ini devam ettiriyor.
As›l k›r›lma noktas› bugün de tart›flaca¤›m›z gibi artifakttan
nesneye geçerken nesne ile özne aras›ndaki bugün hala ka-
panmas›n›n güçlü¤ünü tart›flt›¤›m›z nokta oluyor modern
sonras› dönemde. Dolay›s›yla o noktaya geçiflteki k›r›lma çok
önemli gibi geliyor bana. 

Bülent Tanju: Öyleyse ayakkab› örne¤i üzerinden devam ede-
lim. Kullan›m de¤eri tabii ki bugün de var. Kullan›m de¤eri
toptan ortadan kayboldu diye bir fley söylemiyorum. Söyle-
mek istedi¤im fley flu: Bir nesnenin anlam›n› ya da de¤erli ol-
mas›n› sa¤layan fley sadece kullan›m de¤eri de¤il. Bu ayak-
kab› örne¤inde de çok aç›k. Çünkü, geleneksel dünyada ala-
bilece¤imiz ayakkab› seçene¤inin son derece s›n›rl› oldu¤u-
nu varsaymam›z gerekiyor. Ayakkab› imgesi gerçekten kulla-
n›lmakta olan ayakkab› ile çak›fl›yor, arada bir problem yok.
Bugünkü dünyada ise hiç de öyle de¤il. fiöyle düflünün; sa-
dece bu salonda kaç çeflit ayakkab› oldu¤unu, ayakkab›lar›n
ifllevsel çeflitlili¤ini, ayn› ifllevin içerisindeki farkl› ayakkab›la-
r›. Neden marka diye bir fley ortaya ç›k›yor bugün? Nike ile
Adidas'›n aras›nda gerçekten bir fark yok mu? Ayakkab› ta-
sar›mc›s› diye birisi var. Ustas›ndan ö¤rendi¤i ayakkab›y› ay-
nen yapan birisi de¤il o, iddial›; “Hadi can›m siz de” diyor.
“Bugüne kadar yapt›¤›n›z ayakkab›lar›n hiç biri bir fleye ben-
zemiyor, benim yapt›¤›m ayakkab› en iyisi”. Hepsinin kulla-
n›m de¤eri var, hepsini kullan›yoruz. Ama birisi kendi tasar-
lad›¤› ayakkab›n›n daha iyi, daha dayan›kl›, daha do¤ru -ne
derseniz deyin- oldu¤unu iddia ediyor. De¤eri anlam›nda, an-
lam› hakk›nda baflka bir fley söylüyor. Bu gerçekte özne ile
nesne iliflkisinin ortaya ç›kmas› ile ba¤lant›l› bir fley. Gele-
neksel dünyada kültürel flifreler anlam› belirler. Onun d›fl›n-
da kültürel yap›n›n d›fl›nda baflka bir de¤erler sistemi yoktur.
O her taraf› kaplayabilir. Alt flifreler ya da alt kültürler o an-
lamda ortaya ç›kmaz, dolay›s› ile kapal› bir sistemdir. 

Burada flunu hat›rlatmama gerek yok herhalde, de¤il mi? Bü-
tün geleneksel dünya ayn›yd› gibi bir fley söylemiyorum. Ge-
leneksel dünyadaki farkl›l›klar dolafl›m azl›¤›ndan/yavafll›¤›n-
dan ortaya ç›kan farkl›l›klar bir anlamda. Sözgelimi, siz
Amasya'da yafl›yorsan›z oradaki malzeme, ustal›k, ustal›¤›n
nesillerden nesillere tafl›nmas›, kültür de¤erleri ba¤lam›nda
kapal› bir sistem vard›r. Amasya'daki ile baflka bir kültürel
co¤rafyadaki bir fley flüphesiz ayn› de¤il. Ama bunlar kendi
içlerinde kapal›, tutarl›, homojen sistemlerdir. Baflka sistem-
lerin oldu¤unun fark›ndad›rlar. Ama bunlar birbirleriyle çat›fl-
mal› bir iliflkiye geçmez. Birbirlerini dönüfltürmezler, birbirle-
rine eklemlenmezler. Oysa modernlik bafl›ndan beri küresel-
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leflme e¤ilimindedir. Özne ve nesnenin birbirinden ayr›lmas›-
n›n yaratt›¤› fark da flurada oluyor: Biraz önceki meflk siste-
mini düflünün; burada özne-nesne ayr›m› olmad›¤› gibi özne-
lerin aralar›ndaki farkl›l›k, birbirinin z›tt›na söz söyleme imka-
n› da yoktur o kapal› yaflant›n›n içinde. Çünkü sadece onun
ç›ra¤› olursunuz, yedi yafl›nda belki yan›na verilirsiniz, yirmi
yafl›na kadar adam›n yan›nda kal›rs›n›z, onunla yatar kalkar-
s›n›z. Bir hayat› yaflars›n›z. Sizden önceki usta Ali ise Ali ola-
rak o süreci bitirirsiniz. Halbuki nesne ve özne ayr›lmas›nda
ortaya ç›kan problem flöyle bir fley; -o yüzden dolafl›m dedi-
¤im fley önemli- çok basit bir örnek verece¤im, ama önemli.
E¤er bu ö¤renme sürecini yaflant›layarak de¤il de bir nesney-
le iliflki kurarak götürürseniz, durum kökten de¤iflir. E¤itim
süreci, karfl›n›za oturan bir hoca ile ve bilginin ezberlenmesi
ile sürüyorsa, -ki ezber bir yöntemdir geleneksel dünyada-
yanl›fl ya da onun söyledi¤inin d›fl›nda ezberledi¤inizde kafa-
n›za bir sopayla hafifçe vurarak, yok e¤er ›srar ederseniz dö-
verek ya da d›flar› atarak sürüyorsa, burada s›k› bir kontrol
vard›r. Geleneksel dünyada iletiflim süreçleri göreceli olarak
-çünkü orada da uzun vadede de¤iflime yol açan hatalar var,
giderek bütün iletiflim sistemleri bu anlamda hataya aç›k ve
bu hata pay› yeni bilginin kayna¤›d›r- kapal›d›r. Ama modern
dünya bu hata pay›n› aç›¤a ç›kar›r ve kural haline getirir. Çün-
kü art›k o hocadan dinlemezsiniz, hattat bilmem kimin yaz›-
s›n› bin kere tekrarlayarak ö¤renmezsiniz. Mesela kitap ç›kar
okursunuz. Kitap, okudundu¤u anda sözü sahibinden ba¤›m-
s›zlaflt›r›r. Yani hoca karfl›n›zda olmaz, kafan›za vurmayaca-
¤›n› bilirsiniz. Çok basitlefltirerek anlat›yorum ama okursu-
nuz, akl›n›za yatmaz, itiraz edersiniz. Okursunuz, inand›¤›n›z›
varsayars›n›z, ama yazandan bambaflka bir fley anlars›n›z.
Özne nesne ayr›flmas›n›n ortaya ç›kard›¤› fley asl›nda bura-
dan kaynaklan›yor. Bilginin nesnelleflmesi; bugün bizim bilgi
dedi¤imiz fleyi ortaya ç›karan asl›nda bu. Üzerinde konuflu-
lur, tart›fl›l›r, elefltirilebilir bir fley. Bu anlamda ak›lc›d›r. Üze-
rinde ifllem yap›labilen, tasarruf yap›labilen bir yerdedir. Böy-
le bir dünyaya geçti¤imiz andan itibaren çevremizdeki nesne-
ler süreklilik arzetmez, birbirleriyle homojenlik oluflturmaz,
birbirlerinden farkl›lafl›rlar, birbirlerinin z›tt›n› anlat›rlar. 

fiimdi, bu iki farkl› dünyan›n içinde nesnelerin ömrü ve nes-
nelerin birikmesine bir bakal›m. Bir kere geleneksel dünyada
nesnelerin ömrü maddi ömürleri ile s›n›rl›d›r. Eskir, ölür, k›r›-
l›r, bozulur atars›n›z. Saklayacak bir fley yok. O çünkü sizin
d›fl›n›zda, ayr›ca tart›flmal› bir iliflkiye girebilece¤iniz bir fley
de de¤ildir zaten. Bilirsiniz; onun benzerini hemen bulabilir-
siniz. Asl›nda bugün bizim anlad›¤›m›z anlamda özne-nesne
iliflkisi, dolay›s›yla nesne biriktirme süreci de yoktur. Çünkü
artifaktlar kendi bafl›na de¤erli ve anlaml› de¤ildir. Onu kul-
land›¤›m›z sürece anlaml›d›r. Ölür, biz de baflka birini kullan-
mak üzere sat›n al›r›z. Onlar, olsa olsa belli zenginlik nokta-
lar›nda y›¤›l›rlar, ama aralar›nda fiziksel, anlamsal farkl›l›klar
oluflturmazlar. Bugün ise, bu mesafe aç›ld›¤› için, nesneler
bize kullan›m de¤erleri d›fl›nda da anlam ifade ederler. Çeflit-
li ve say›s›z nedenlerle. Bazen, sizin mimarl›k kavray›fl›n›za
göre bir yap› çok önemlidir. Ülkenin geri kalan› hiç ilgilenmez
onunla, y›k›lmas› hiç umurlar›nda de¤ildir. Siz kafay› takars›-
n›z, kurtarmak için gidersiniz önüne kendinizi zincirlersiniz
vs. Ama baz›lar› o nesne ile hiç ilgilenmez. Bütün özneler
modern dünyada bir çeflit arzu iliflkisi kurarlar nesnelerle.
Biz art›k nesneleri kullanman›n ötesinde arzular›z. Bu çok gü-
zel kullan›l›r, reklamlar, markalar, vs. Bu iflin baflka bir k›s-
m›, olumsuz k›sm› diyelim isterseniz. Ama baflka ve önemli

bir fley daha var burada: Arzulayabilece¤imiz nesneleri hayal
etme flans› ortaya ç›kar, bin kere ayn› hattat›n yaz›s›n› kop-
yalaman›n ötesinde.

Gürhan Tümer: Benim akl›ma bir fley tak›l›yor. Mesela Antik
Yunan'a bakt›¤›m›zda bunu da geleneksel sayacak m›y›z?
Onun mimarisi öyle, ama ilginç bir biçimde felsefesi öyle de-
¤il. ‹yonya'da Tales'ler Yunanistan'da Sokrates'ler falan.
Bunlar asl›nda sorgulayan kifliler. Yani kendisiyle, insan› öz-
ne kabul edersek, evren ile dünya ile aras›na mesafe koyu-
yor ve onu sorguluyor. Sokrates'in ustas› yok. Gerçi Platon
diyorlar ama tam o anlamda de¤il. Bu ilginç geliyor bana. An-
tik Yunan'da felsefe “modern gibi”; ama mimarisinde sorgu-
lama yok. Yunan tap›na¤› ayn›. Bu saptama do¤ru mu tart›-
flal›m diye. ‹kincisi galiba küreselleflme karfl›t› olanlar›n  kor-
kusu o mu: Modernizmin sonunu getirme tehlikesinden mi
korkuyorlar acaba? Çünkü bir yerden sonra sorgulama, nes-
ne olma falan, flafl›rma olgusu kayboluyor. Kimi zaman -
70’lerde- d›flar› ç›kan insanlar flafl›r›rlard›, ama bugün böyle
bir flaflk›nl›k daha azal›yor. Yazarkasaya flafl›rd›k, elektronik
bilete flafl›rd›k, ben flafl›rd›m flahsen. Yani acaba küresellefl-
menin modernizmin bu anlamda sonunu getirmesinden kor-
kulabilir mi? Bu düflünülebilir mi?

Bülent Tanju: ‹kisi de bence önemli. Burada konuflurken is-
ter istemez inan›lmaz basitlefltirmeler yap›yorum. O zaman
flöyle söyleyeyim: “Gelenekselden modernli¤e nerede, nas›l
geçtik, bana bir yer gösterin” derseniz, al›flkanl›kla Röne-
sans deriz. Asl›nda tarihte bu anlamda bir k›r›lma noktas› ha-
yali çok anlaml› de¤il, belki k›r›lma noktas› aramamakta bile
yarar var. Onun yerine flöyle bir fleye bakmak laz›m. Farkl› ka-
nallar, farkl› pratikler için farkl› kanallar hayal edelim. Bunla-
r›n birbirleriyle iliflkisi var, ama bir yandan da kendi mecrala-
r› ve tarihleri var. Ve bu mecralar›n herbirinde, çok farkl› ta-
rihlerde bu dönüflümü saptamak mümkün. Kesinlikle do¤ru,
Yunan mimarl›¤›nda böyle bir fley görmek mümkün de¤il. ‹n-
san›n toplumsal konumu, hareketlili¤i vs. anlam›nda da çok
fazla bir fley görmek mümkün de¤il. Ama, mesela felsefede
orada bir fley var. Belki de o yüzden ister istemez oraya geri
dönme, referans verme ihtiyac› hissediliyor. Orada söylenen-
ler asla afl›lamad›¤› için de¤il, ama bir çeflit meflruiyet nok-
tas›.

Belki, “Biz buradan bafllad›k” gibi düflünmemek laz›m. Bafl-
ka alanlarda -diyelim ki Rönesans'›n önemi ya da mimarl›kta
böyle bir fley ne zaman ç›kt›- bunlar da önemli de¤il. Önemli
olan flu: Modernli¤in Türkiye'de -yani Osmanl› dünyas›nda-
çeflitli alanlarda az›msanamayacak kadar yayg›nl›k kazand›¤›
bir zaman aral›¤›nda, ‹stanbul’a bakt›¤›m›zda, konutlar›n ne-
redeyse tamam›n›n geleneksel yöntemle yap›ld›¤›n› saptaya-
biliyoruz. Ahflap konutlar, yap› ustalar›, zanaatkârlar, bizim
bildi¤imiz anlamda mimar yok, mimarl›k yok, tasar›m yok; ay-
n› fley sürüyor hala. Yüz y›l öncesinden bahsediyoruz. Dola-
y›s›yla bunlar›n her kanalda -farkl› tarih ile demeyece¤im, bel-
ki flöyle bir fley söylenebilir- Foucault’nun kulland›¤› anlamda
soykütüklerine bakmam›z gerekiyor. Bütün pratiklerde ne za-
man, ne oldu, bu nas›l gidiyor? Yani k›r›lma, s›çrama nokta-
lar›, bu anolojilerden kurtulmak laz›m. Birikme, geliflme, bir
do¤rultuda gitme anolojilerinden de -benim mesle¤in bir bafl-
ka dertli oldu¤um yönü de bu asl›nda- kurtulmak gerekiyor.
Gerçekten de çok spesifik pratiklerin hiç flüphesiz di¤er top-
lumsal pratiklerle iliflkili soykütüklerine bakmam›z laz›m: Ne-
rede, ne zaman, nas›l, ne oluyor, nas›l de¤ifliyor? Yani böy-
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le, bir çizgi ile saptanabilecek geleneksel ve modern dünya
k›r›¤› hayal etmek bence hiç do¤ru de¤il. Tarihin öyle bir fley
oldu¤unu düflünmüyorum aç›kças›.

‹kinci söyledi¤iniz; asl›nda flöyle iki fley söylemek isterim
onunla iliflkili: fiafl›rman›n sona ermesini flöyle mi anlamal›-
y›m; bütün dünya art›k ayn› yer mi oluyor? Art›k flafl›rm›yoruz.
fiafl›rmamaya bafllamam›z bence çok flafl›rt›c› de¤il ya da -
her neyse o flafl›rt›c› pratikler- onlar›n eksikli¤i çok flafl›rt›c›
de¤il; “Bu pratikler neden ortaya ç›km›yor?” diye düflünmek
laz›m. ‹lk olarak bu durum dünyan›n homojenli¤inin kaybol-
mas›na al›fl›lmas›na ba¤lanabilir gibi geliyor bana. Biraz ön-
ce de söyledi¤im gibi, bu olgu hakk›nda daha rahat konufla-
bilir hale geliyoruz. Hem kavramlar›m›z, hem de al›flkanl›kla-
r›m›z ba¤lam›nda. Ama baflka bir fley daha var. Problemimi-
zin biraz kenar›nda duruyor, ancak onunla ba¤lant›l›. Biraz
önce olumsuz yönü bu olabilir dedi¤im, bütün o markalar vs.
Ürünlerin ço¤almas›, farkl›laflma, farkl› öznelerin kimliklerini,
kendilerini ifade edebilir hale gelmesi bir yandan da manipü-
le edilebilir ve sat›labilir bir fley haline dönüflüyor. Artifakt›n
nesneye dönüflmesi ayn› zamanda metaya dönüflmesinin de
tarihi. Böyle bir perspektiften görmek gerekiyor. Dolay›s›yla
bu anlamda flafl›rt›c› olma potansiyelini törpüleyen bir meta
endüstrisi var. Burada bir problem yuma¤› var. Bu da¤›lma
flüphesiz bir yandan hala korkutucu olabilir. Güvendi¤imiz bir
tak›m de¤erler var, bunlar› kaybetmek istemiyoruz. Ama bun-
lar› korumak için çizebilece¤imiz her s›k› çerçeve eninde so-
nunda o bütünselli¤i bozma e¤ilimini kendi içinde bar›nd›r›-
yor. Çok güvenli oldu¤una inand›¤›m›z de¤erleri s›k› bir çer-
çeve ile de¤iflmez k›lmak, bunlar› üzerinde uzlafl›lm›fl fleyler
de¤il de geleneksel dünyadaki gibi zorunlu kültürel flifreler
halinde sunmak, bence en çok o de¤erlere zarar veriyor. Öte
yandan bu tav›r, kaybolmas›ndan korktu¤umuz flafl›rt›c› söz-
leri de fazlas›yla engeller hale geliyor.

Cihak K. Pehlivano¤lu: Nesne ile iliflkiden bahsettik. Mimar-
l›kta da modernlik üzerinden hareket edilebilecek baflka bir
nokta bulamad›¤›m›z için mi s›k›nt› çekiyoruz. 

Bülent Tanju: Nas›l bir s›k›nt› çakiyoruz? Karar vermek anla-
m›nda m›? Modern mimarl›kta neyin de¤erli oldu¤una karar
verirken her verdi¤imiz karar›n o ana ve o karar› veren top-
lumsal yap›ya ve insanlara ba¤l› oldu¤unu unutmamak gere-
kiyor. Dolay›s›yla bu mutlak bir karar de¤ildir. E¤er modernlik
baflka bir fley olmayacaksa; “verdi¤imiz her karar›n en az›n-
dan uzlafl›msal oldu¤unun, baflka bir yerde baflka birileri ver-
se, baflka bir karar olabilirdi”nin bilincinde olmak gerekiyor.
Herkesin kafas›na geleni söylemesinden daha fazla bir fley-
den bahsediyorum. Bir düflünme, meflrulaflt›rma, gerekçe-
lendirme, baflka gerekçeleri anlama ile farkl›l›klar›n çat›flma-
s› ve belki de baflka ve hiç hesapta olmayan bir yarg›n›n or-
taya ç›kmas›yla sonuçlanabilen bir süreçten bahsediyorum.
Böyle bir sürecin oldu¤unu unutmamak gerekiyor. Tam da bu
yüzden modern mimarl›k miras› dedi¤imizde ne yapaca¤›m›-
z› bilemedi¤imiz bir miras var. Bu Türkiye'den bak›ld›¤›nda
daha da zor bir durum. Çünkü biraz önce de¤indi¤im anlam-
da, Gürhan Bey'in Antik Yunanla ilgili sorusunda oldu¤u gibi,
Türkiye bir yandan tomarla ad›m at›yor, modern dünyan›n
içinde; öbür taraftan da baz› geleneksel kanallar da hiç dur-
madan iflliyor. Biraz önceki komisyon toplant›s›nda, modern-
leflme süreçlerine çeflitli kanallardan daha önce girmifl ülke-
lerde konuflmayaca¤›m›z fleyleri konufltuk. ‹zmir'de kaç yap›
var? O yap›lar ne? Kim yapm›fl? Ne zaman yap›lm›fl? Hangi-

si nedir? Hiç bir fikrimiz yok, öyle bir boflluk var. Ama akl›m›z-
da önemli bir modern mimarl›k miras› diye bir kavram var. O
da geldi dayand›, onu da biz icat etmedik. Modernlik süreci
içinde bir yerlerden dolafl›p bize geldi. Panik halinde bak›yo-
ruz ne yapaca¤›m›za, çünkü bahsetti¤im Türkiye’nin gelenek-
sel direnç kanallar›ndan biri -bana soracak olursan›z- nesne
ile iliflkisini bahsetti¤im özne-nesne ikili¤i üzerinden kurama-
mak. Mimarl›k ö¤rencilerinin en büyük flikayetleri ne zaman
ne yapacaklar›n› bilememeleri -›srarla bunun böyle olaca¤›n›
söyleseniz de-, tashih ald›klar› bir hocadan di¤erine gittikle-
rinde niye böyle oluyor? Bu nas›l ifl? Neden bunun gerçekten
sa¤lam bilgisi yok? Çünkü mimarl›k bilgisi öyle de¤il. Bir nes-
nenin anlaml› ve önemli olmas›n› sa¤layan fley onun üzerin-
de tasarrufta bulunan yani onu tasarlayan, okuyan, kullanan,
iflleyen oldu¤u kavranmad›¤› sürece nesnelerle olan iliflki ar-
tifakt iliflkisi seviyesinde kal›r. Söylemek istedi¤im fley flu:
Türkiye'de bugün hiç bir nesne ile bizim kültürümüzün iliflki-
si düzgün de¤il ki, mimarl›k nesnesi ile düzgün olsun. Etraf›-
m›zda gördü¤ümüz özensiz, üzerinde hiç düflünülmemifl, se-
vilmeyen, kötü muamele görmüfl nesne say›s›n› bir düflünün.
Kald›r›mdan oturdu¤umuz banka kadar. Bu nesnelerle bizim
özel bir iliflkimiz yok. Nesnelerle öznel iliflkimiz yok; özneyi
flu anlamda kullan›yorum: Bu ister bilimsel bilgi olsun ister
sanatç› duyarl›l›¤›, ne derseniz deyin ama nesnelere ait kifli-
selleflmifl bir iliflki biçimi, tasarrufumuz, düflüncemiz yok.
Dolay›s›yla koruma gibi bir fley sözkonusu oldu¤unda bu bi-
zim için iyice problem yaratacak bir fleye dönüflüyor. Ayr›ca
modern mimarl›k ürünlerini korumak, belgelemek, restore et-
mek istiyorsak bu baflka bir yerden bizi tekrar vuruyor. Nes-
ne ile arzu iliflkisi kuramad›¤›m›z için nesne biriktirmiyoruz.
Nesne biriktirmedi¤imiz için bilgisi de birikmiyor. ‹zmir'deki,
Türkiye'deki binalar› bilmiyoruz. Mimarlar› bilmiyoruz. Biraz
önce komisyon toplant›s›nda bahsedilen mimar›n do¤um ta-
rihini bilmeyiz. Ben ilk defa ad›n› duydum. Mimarl›k tarihçisi-
yim, üstelik Erken Cumhuriyet Dönemi ile de ilgileniyorum.
Bilemeyiz, foto¤raf bulamay›z, ses kayd› yoktur. Bunlar›n hiç
biri birikmemifltir. Bu birikimin olmad›¤› yerde en fazla bir ya-
p›n›n bir yerde önemli oldu¤una karar veririz ve o orada kal›r.
Onun üzerinde tasarrufta da bulunamay›z. Çünkü modern mi-
marl›k ürünü üzerinde ileriye dönük tasarrufta bulanacak
isek, restore edecek, koruma alt›na alacak isek, onunla ilgi-
li tüm nesnelerin ve bilgilerin birikmesi laz›m. Eski foto¤raf-
lar›n›, projelerini bulmam›z laz›m. 15. yüzy›l yap›s›n›n tafl du-
var› gibi onaramayaca¤›m›z, restore edemeyece¤imiz tomar-
la yeri vard›r. Çünkü birazdan görece¤imiz yap›da Gropuis
pencereyi de tasarlam›fl. Kime ve nas›l yapt›racaks›n›z o
pencereyi? Bilebiliyor muyuz? 1938 y›l›nda Amerika'n›n Mas-
sachusetts eyaletinin Lincoln denilen küçücük yerinde böyle
bir “do¤rama gelene¤i” vard›r deme flans› yok. Ama Gropi-
us’un tasarlad›¤› do¤rama detay› ve onu üreten spesifik fir-
ma var. fians› derken, bunu kötü bir fley diye de söylemiyo-
rum. Böyle bir bütünsel homojen dünya yok art›k. Bunu bili-
yorsan›z o yap› üzerinde tasarrufta bulunabilirsiniz. Bilemi-
yorsan›z asl›nda yapaca¤›n›z her tasarruf yap›y› daha da kö-
tü hale getirir. Böyle bir problemimiz var. 

K›v›lc›m Duruk: Asl›nda bu noktada yanl›fl anlam›yorsam net
baz› kanallar üzerinden ilerlemenin gereklili¤inden bahsetti-
niz. Bu noktada da flöyle bir k›r›lmadan bahsedemeyiz gibi
geliyor bana: Artifakt vard›, daha sonra premodernden mo-
derne geçti¤imizde art›k nesne öndeymifl gibi bir k›r›lmadan
bahsedemeyiz gibi geliyor bana. Çünkü artifaktta yaklaflma-
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n›n iliflki kurman›n onun üzerinde düflünce gelifltirmenin fark-
l›laflt›¤›ndan bahsediyoruz. De¤iflen fley artifakt de¤il.

Bülent Tanju: Hay›r, de¤iflmez olur mu? fiimdi flöyle bir fley
var: Bu söyledi¤imiz iliflki biçimi o artifakt› ya da nesneyi na-
s›l üretti¤imizi belirliyor. O nesnenin ya da artifakt›n de¤erini
de¤ifltiriyor. Arada müthifl bir fark var. O yüzden ikisinin ayr›l-
mas› önemli. Nesneler de¤iflmeden geliyor ama özneler de-
¤iflti, insanlar de¤iflti gibi bir fley söylemek mümkün de¤il. 

K›v›lc›m Duruk: fiu çok ilginç geliyor bana. Bu bak›fl aç›s›yla
bakt›¤›m›zda Gürhan Hoca’n›n dedi¤i gibi Antik Yunan›n tap›-
na¤›n›  bugün ne olarak de¤erlendiriyoruz? Onunla kurdu¤u-
muz iliflki, iflte üretim biçimini analiz ediyoruz, bilebilirsek mi-
mar›n› biliyoruz. Bir tak›m deskriptif yap›lma modelleri var.
Arkas›nda yatan felsefesini okuyoruz, sosyal alan› vb. Yani
onun kontekstini kurarak okumaya bafll›yoruz binay›. Artifakt
ile bahsetti¤iniz anlamda nesnel bir iliflki kuruyoruz modern
birey olarak.

Bülent Tanju: Bizim nesnelerle iliflkimiz de¤iflti¤i için bizi
nesneler ilgilendiriyor. Gerideki nesnelere de bak›yoruz, an-
lamaya çal›fl›yoruz. Günümüz nesnelerine de bak›p baflka ta-
sarruflarda bulunuyoruz. Söylemek istedi¤im tam da bu.

K›v›lc›m Duruk: Yani bu ikili karakteri modern birey olarak
tam da biz veriyoruz asl›nda nesnelere. Nesne ayn› zaman-
da artifakt ya da artifakt ayn› zamanda nesne.

Bülent Tanju: Buna yüzde yüz kat›l›yorum ama ...

K›v›lc›m Duruk: Yani artifakt vard›, bu nesne oldu. Böyle net
bir homojen dönüflüm yok.

Bülent Tanju: Ama bak›n. Böyle söylerseniz tamamen tersin-
den anlam›fl oluyorsunuz. Ben gerçekten bundan bahsediyo-
rum. 

K›v›lc›m Duruk: Yani do¤ru mu anlam›fl›m? 

Bülent Tanju: Bence tamamen do¤ru anlam›fls›n›z. Bugün,
nesnelere ait bilginiz, dünyay› kavray›fl biçimimiz de¤iflti¤i
için sa¤a sola bakmaya bafllam›fl insanlar›z. Bakt›¤›m›zda
ise belli kanallarda ve pratiklerde, bir aral›k baflka bir fleyin
yap›ld›¤›n›, sonra da bunun de¤iflti¤ini farkediyoruz. Bunu
resmeden de biziz, ben ya da tarihçiler, bunlar› da biz anla-
t›yoruz. Bu anlamda gerçekten ne tarihin, ne bugünkü bilgi-
mizin, mimarl›k bilgimizin en do¤ru oldu¤unu iddia etmek
pek anlaml› gelmiyor bana. Gerçe¤in ne oldu¤una dair sade-
ce anlat›lar kurguluyoruz. Bunun, böyle bir kurgu oldu¤unun
fark›nday›z. Hepsini birbirine ba¤layan, tutarl› ve bir merkez
etraf›nda organize eden bir üst anlat› yok. O anlat›ya, mutlak
bilgiye olan inanc›m›z ciddi flekilde sars›lm›fl durumda. Bu-
nun yerine bilimsel bilgiyi koysan›z da böyle bir tavr›n›z var.
Hatta buna itiraz art›k bilimsel bilginin içinden ç›k›yor. Tabii
ki biz geriye bakt›¤›m›zda böyle bir farkl›l›k tesbit ediyoruz.
Bakt›¤›m›z için fark›nday›z.

Burak Alt›n›fl›k: Nesne ile “arzu iliflkisi”ni biraz aç›klayabilir
misiniz? Bahsetti¤iniz John Berger’in Görme Biçimleri’nde
tarif etmeye çal›flt›¤› reklam objesi haline dönüflmüfl bir fley
mi?

Bülent Tanju: Reklam objesi haline dönüflmüfl olmas› bunun
bir parças›. Yani arzu nesnesi olmas›n›n bir parças› derken
küçülterek söylemiyorum. Bunun çok güzel kullan›lan, sömü-
rülen bir parças›. Ama alt›nda yatan fley flu: Sadece kullan-

d›¤›m›z için anlaml› olan bir fley olmaktan baflka bir fley ol-
maya dönüfltü¤ünden dolay› arzu nesnesine dönüfltü nesne-
ler. O yüzden kullan›m› bitti¤inde de atm›yoruz, atam›yoruz.
Müzeye kald›r›yoruz, arflivliyoruz. Geleneksel dünyada nesne
y›¤›lmas› yok. Biriktiriyoruz, flu anlamda: Kategorize ediyoruz,
sistematiklefltiriyoruz, müzeye koyuyoruz, sergiliyoruz, kitab›-
n› yap›yoruz. Kullan›m de¤eri bittikten sonra da anlaml›. Bi-
zim için bu olmazsa olmaz. 

Burak Alt›n›fl›k: Bilgiye dönüfltürme amac›yla, böyle bir
olumlu taraf›ndan bahsediyoruz. Arzu nesnesi ayn› zamanda
tüketim nesnesine de dönüflüyor. 

Bülent Tanju: ‹kisini birbirinden ay›rd etmenin mümkün ol-
mad›¤›n› söylüyorum. Tüketim nesnesi haline gelmesi baflka
bir kombinasyon, bu rejimdeki de¤ifliklik ile bu durum da or-
taya ç›kar, ama bunu elefltirecek hale de geliriz, bu ikisi bir-
birine gerçekten ba¤l›, bunu kabullenmek gerekiyor. Gele-
neksel dünyan›n çeflitli kanallar› Türkiye’de hala devam etti-
¤i için biriktirmiyoruz derken flunu kastediyorum; müzik ala-
n›ndan bir örnek san›r›m bizim modern mimarl›k miras› kar-
fl›s›ndaki halimizi de çok iyi özetliyor.

1930’larda geleneksel Türk musikisinin yaz›lmayan eserleri-
nin kaydedilip saptanmas›na karar veriliyor. Çünkü o müzi¤in
kullan›m›, tüketimi azald›kça, insanlar öldükçe kaybolmaya
bafll›yor. Bir flark› var. Bunu kaydedece¤iz. Bu flark› nas›l ö¤-
renildi, bahsetti¤imiz meflk yöntemiyle. Bu yüzy›llar içinde
olan dönüflüm asl›nda tam da burada karfl›m›za ç›kan fley.
Bu flark›n›n yedi tane versiyonu karfl›m›za ç›k›yor. 150 sene
önce bestelenmifl, arada da oniki kifli birbirine ö¤retmifl ve
hafif deformasyonlarla yedi tane farkl› biçimi var. Nesnelerle
iliflkisini modern biçimde kuran bir ülkenin yapaca¤› fley flu:
Yedisini de kaydeder, bu kadar basit. 1930’lardaki kavgay›
görmeniz laz›m. Hangisi do¤ru? Hangisi en özgünü, orjinal
bilgi? Çünkü mutlak bilgiden kasdetti¤im fley bu. Ayakkab›c›-
n›n mutlak bilgisini ar›yorlar asl›nda. Hangisi do¤ru versiyon?
Nas›l karar veriliyor? Veriliyor da gerçekten; alt› tanesi yok,
kaydedilmemifl, yaz›lmam›fl. Do¤ru olana da flöyle karar ve-
riyorlar: Herkes silsileyi saymaya bafll›yor, Ben Ali’den, Ali
Mehmet’ten, Mehmet Veli’den ö¤renmifl gibi. Herkes bunu
say›nca bak›l›yor. Birisinin yedi-sekiz tane müzisyeni var kim-
se bilmiyor, tan›m›yor; birinin içinde 2-3 iyi oldu¤u kabul edi-
len, tan›nm›fl müzisyen var; birinde ise hem iyi müzisyenler
var hem de silsile bestecisine kadar iniyor. Yani o flark›n›n
mutlak bilgisinin üretildi¤i yere kadar say›yor. O kaydediliyor.
Geleneksel kanallar›n direnme noktalar› dedi¤im fley buna
benzer pratikler. Asl›nda buna benzer örnekleri kolayl›kla mi-
marl›k dünyas›nda da bulabiliriz. 

Bu yap›y› niye gösterdi¤imi söyleyeyim. Burada asl›nda Doco-
momo’dan da bahsetmem gerekiyor:Docomomo asl›da ulus-
lararas› bir örgüt –çok gevflek bir örgüt, öyle paras›-pulu, yer-
leflik bir yeri yok- 1988’de bir grup mimarl›k tarihçisinin Av-
rupa’da, asl›nda bir iletiflim a¤› kurmak niyetiyle oluflturduk-
lar› bir yap›. Yani sizde ne oluyor? Nas›l yap›yorsunuz? Han-
gi problemler var? Bizim bilmedi¤imiz ne yap›lar, hangi mi-
marlar var? Fakat bu gittikçe büyüyerek, flu anda otuz küsur
ülkenin ulusal çal›flma grubunu içeren bir örgütlenmeye dö-
nüflüyor. Modern mimarl›¤›n dokümantasyonu ve korunmas›
için çal›flmalar yapacak, ama biraz önce söyledi¤im gibi, bu-
nu kuran ülkelerin nesne, bilgi biriktirme problemleri hemen
hemen hiç yok. Dolay›s›yla onlar›n iflleri rahat. Uluslararas›
bir arfliv oluflturuyorlar, her ülke yirmi yap› verecek vs. Türki-
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ye’de bunlar›n hiçbiri yok ama bir Türkiye aya¤› oluflturulma-
s›n›n niyeti var. 

Bu yap› birkaç nedenden dolay› önemli. Hemen hemen hiç-
bir ülke bu uluslararas› modern mimarl›k envanterini olufltu-
racak çal›flmaya 20 yap›l›k katk›s›n› bitirebilmifl de¤il. Çün-
kü çok ayr›nt›l› dokümantasyon isteniyor. Onlar bu arflivle bi-
tirememiflse, biz nas›l bir yap›yla yer alabiliriz, onu bilmiyo-
rum. 

Dialar›n› görece¤imiz yap›, Gropius’un Amerika’ya göç ettik-
ten sonra Lincoln’de kendisine yapt›¤› ev. 1938 tarihli, Do-
comomo Amerika çal›flma grubunun Hollanda’da NAI’de
saklanan uluslararas› Docomomo envanterine yollad›¤› bina-
lardan biri. Restorasyonu da yap›lm›fl. Restorasyonunda Do-
comomo’nun hiçbir katk›s› yok. O bambaflka bir örgütlenme
ile yürütülüyor. “Arzu nesnesi” derken bunu kastediyorum.
Bu yap›n›n bütün dertleriyle u¤raflan, onu ayakta tutan Mas-
sachusetts eyaletinde bir grup merakl› asl›nda. Bu evin he-
men yan›nda, 150 m. afla¤›s›nda Marcel Breuer evi var, özel
mülkiyette. Tek flanslar›, Gropius’un varisleri bu sivil örgüt-
lenmeye güvendikleri için devrediyorlar yap›y›, bir müze ola-
rak sakl›yorlar ve orijinal haline dönüfltürmüfller. Orijinal ha-
linin ne oldu¤unu, birazdan içini de görece¤iz. Orijinal haline
nas›l dönüfltürmüfller. Biraz önce konufltu¤umuz problemle-
rin üzerinden gidelim. Bu yap›ya dair bütün orijinal çizimler
ellerinde var. Harvard’da kocaman bir Gropius arflivi de elle-
rinde. Dolay›s›yla bu yap›y› neredeyse yeniden üretecek bü-
tün mimari belgelere sahipler. Modern mimarl›kta bahsetti-
¤imiz restorasyon ve koruma böyle bir ayr›nt›y› içeriyor. 

fiunu da söyleyeyim: bu yap›n›n restorasyonu modern mi-
marl›k tarihçileri taraf›ndan fazlas›yla elefltiriliyor. Bir yandan
kapsaml› bir yap›y› orijinal haline yeniden dönüfltürme çaba-
s› var. Problem de flu: Bu ifllem gerçekten de bir tür “don-
durma” yani yap›y› hayat›ndan söküp al›yorsunuz, ne eskiye-
biliyor, ne de bir fley oluyor. Sürekli bir “ideal” konumda tut-
ma çabas› var. Ayr›ca, bu adamlardan hiçbiri donuk insanlar
de¤ildi. Yafl›yor olsayd› Gropius’un bu evle nas›l bir iliflkisi
olacakt›, onu da bilmiyoruz. Bafllang›ç noktas›nda bir yap›y›
sabitlemek modern mimarl›¤›n kendisine ayk›r›d›r diye bir
elefltiri var. Bir grup insan -hergün bu binay› aç›k tutan, son
derece tatl› yafll›ca bayanlar var- kendilerini bu ifle vermifller.
Onlar mimar ancak emekli olmufllar. Bunun için paralar bu-
lunuyor, u¤rafl›l›yor ama al›nan ödül böyle bir elefltiri. Dola-
y›s›yla bundan kurtulufl yok.

Emre Ergül: fiu iki konuda tepki almak istiyorum. Bir tanesi
“k›r›lma yoktur” demiyoruz de¤il mi? Çünkü modernite bir
“proje” ve s›rf bundan bahsetti¤imizde; pre-modern dünya /
modern dünya: Tarihte bunun gibi baflka bir k›r›lma yok. Bu
tabii ki tek bir zaman dilimi içinde, çizgisel bir biçimde olan
bir fley de¤il. Farkl› meslek pratikleri içinde farkl› geliflmeler
mutlaka var. Ama bu k›r›lman›n reddi de¤il, öyle anlamad›m.

Bülent Tanju: fiöyle söyleyeyim: Bir kere modernite bir pro-
je de¤il tabii ki. Onu Habermas çok sevdi¤i için proje diyor.
Çok da mant›kl› ve güzel anlat›yor, diyecek bir fley yok. Ama,
birilerinin icat etti¤i “Yeter art›k s›k›ld›k, flunu bir k›ral›m da,
böyle özgürlefliriz” diye yap›lan bir fley de¤il tabii ki. K›r›lma
noktas› kavram›n› sevmiyorum tarihte. Ama flunu söyleye-
yim, farkl› kanallarda çeflitli zamanlarda ortaya ç›kan de¤i-
flimlerin, dönüflümlerin yo¤unlaflt›¤› bir co¤rafya, bir tarihsel
aral›k var. Buna itiraz etmek mümkün de¤il.

Emre Ergül: Bat› merkezli bir olgudan söz ediyoruz.

Bülent Tanju: Tabii ki. Asl›nda Bat› merkezli kavram› bile ta-
n›mlamak için çok genifl. Avrupa’n›n bir bölümünün etkilen-
mesi için ciddi zaman gerekiyor. Bu anlamda, co¤rafya tarif
etmek daha da kolay asl›nda: Afla¤› yukar› ‹talya’n›n kuzeyi,
Almanya’n›n güneyi, Hollanda’da üstüste geliyor. Bir yandan
Alberti ortaya ç›k›yor, bir yandan kitap bas›l›yor falan. Bunla-
r›n nedenlerine dair bir y›¤›n fley söylenebilir. Tek bir nedene
de indirgemek mümkün de¤il, ama böyle bir co¤rafyay› tarif-
lemek mümkün. Bu sizin k›r›lma ihtiyac›n›z› tatmin ediyorsa,
evet böyle bir durum var. 

Emre Ergül: Dönemlendirme e¤ilimine giriyorsunuz k›r›lma-
dan bahsedince. Bu tabii hata. Ama sonuçta k›r›lma yoktur
gibi bir fley oldukça garipsetiyor. Tarihin hiç bir döneminde
böyle topyekün bir farkl›laflma süreci sözkonusu de¤il. 

Bülent Tanju: Ama topyekün de de¤il iflte. Problem orada.
Yani dünyan›n gerçekten az›msanacak küçüklükte bir yerin-
de oluyor. fiu enteresan; benzer koflullar baflka pek çok yer-
de saptanabildi¤i halde oralarda olmuyor. Ben flöyle anlat-
may› tercih ediyorum: K›r›lma kavram› konuflurken ifli çok
kolaylaflt›r›yor. En az›ndan belli bir kültürel co¤rafyada üst
üste biriken baz› fleyler var. Bu gerçekten zaman içinde olan
bir fley. Gürhan Beyin hat›rlatt›¤› fleyi unutmak mümkün de-
¤il. Dolay›s›yla üst üste biriken baz› fleyler bir yerden sonra
orada öyle bir fley oluflturuyor ki, biz ona modernlik ya da
Habermas gibi modernlik projesi diyoruz. Ama oradaki
önemli fley flu: O gerçekten yay›l›yor, inan›lmaz bir güç üreti-
yor ve kendini yeniden üretmesi o kadar büyük ki, karfl›s›n-
daki alternatif sistemlerin tamam›n› içererek, dönüfltürerek
dünyan›n tamam›na yay›l›yor. K›r›lmadan çok üst üste binen
katmanlar ile tarif etmek iyi geliyor. Ama belli bir dönemin
önemli oldu¤unu reddetmek için söylemiyorum.

Emre Ergül: ‹kinci olarak yanl›fl bir alg›ya sebep olmas›n di-
ye söylüyorum. Premodern bir dünyan›n resmi öyle çiziliyor
ki, sanki zamanda donmufl gibidir. Halbuki böyle de¤il. Ta-
rihçiler özellikle bunun böyle olmad›¤›n›n çok iyi fark›nda. Bir
sürü örnek vermek mümkün: Osmanl› için daha 14. yüzy›l-
dan bir belge “Evi al ki yüksek yerde, rüzgar essin, .... paha-
l›ya gitsin ...” Bu bir yerde onun rant de¤erini gösteriyor. Bir
süreklilik içinde bir organizasyon ile ortaya ç›k›yor. Pazarda
mal olarak sat›l›yor. Baflka kanallara bak›ld›¤›nda mimarl›k
d›fl›nda –mimarl›¤›n çok farkl› serüvenleri var herhalde– as-
l›nda böyle bir zamanda donmuflluk yok.... 

Bülent Tanju: Anlad›m. Zamanda donmuflluk diye bir fley
söz konusu de¤il. De¤iflme biçimi ve sürecinde farkl›l›k var;
bir çeflit yavafll›k ve h›zl›l›k problemi. Hiç de¤iflmez diye bir
fley yok. Hatta çok ayk›r› fleyler de bulabilirsiniz. Ama sizin
bulaca¤›n›z bir ayk›r› noktaya –bu arada gerçekten tekil ör-
nekler bulacaks›n›z– karfl›l›k, sözgelimi sadece Sabri Ülge-
ner’in “Zihniyet Dünyas›” kitab›n› okursan›z, bir milyon tane
neden de¤iflilmemesi üzerine ya da nas›l de¤iflimi donduran
pratiklerin oldu¤unu anlatan, bir kitap yazacak kadar malze-
me bulursunuz. Söylemek istedi¤im fley bu. 

Teflekkür ederim, sabr›n›z için  t

* Bu yaz›, Bülent Tanju’nun 29 Ocak 2003 tarihinde fiubemizde
gerçekleflen ayn› bafll›kl› söyleflisinin bant çözümüdür.
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Bu konunun ne anlama geldi¤ini bizler
için önemini anlamaya çal›flaca¤›m.

Öncelikle bu iki kavram›n k›saca ne an-
lama geldi¤ine bakarsak;

Gelenek: Uzunca bir süredir kullan›l-
makta olan, geçmiflte edinilmifl bilgile-
re dayanan, toplumun kültürel yap›s›na
göre de¤iflim gösteren de¤erleri bu fle-
kilde adland›rabiliriz.

Mimarl›k en genifl anlamda, do¤a için-
den bir parçan›n seçilip s›n›rland›r›l›p,
bir örtü alt›na al›narak ayr›lmas›d›r; do-
¤al mekan› veya onun bir parças›n› ya-
p›m arac›l›¤› ile farkl› bir mekana dö-
nüfltürme eylemidir. Özünde bir boflluk,
bir iç mekan yaratmak, onu amaçlanan
ifllevlerini karfl›layacak nitelikte düzen-
lemek ve denetlemektir. Özetle, belirle-
nen koflullar›n geçerli oldu¤u yeni ve
yapay bir ortam oluflturmakt›r.

‹nsan do¤an›n bir varl›¤›d›r. Kendi için-
de yetenek ve beceri olarak beliren dür-

tülere sahiptir. Yaln›z bu dürtülerin so-
nucu beliren gereksinimleri karfl›laya-
bilmesi için gerekli nesneler, kendi d›-
fl›ndaki do¤adad›r ve insan bunlardan
kendi amaçlar›na uygun olarak yarar-
lanmak için bu do¤a ö¤elerini dönüfltür-
mek zorundad›r. Bar›nmak do¤al bir ge-
reksinimdir; insan›n bar›nmas› ve gün-
lük yaflam›n› sürdürebilmesi için gerek-
li nesneler bu do¤al çevrenin içindedir.
Bunun için do¤an›n varl›¤› olan insan,
kendisi için ara çevreyi oluflturmak zo-
rundad›r. Zorunluluk do¤al bir ihtiyaç-
tan kaynaklanmaktad›r; do¤an›n bu zo-
runlulu¤u karfl›s›nda yarat›lan ara çevre
insan›n kendisi için gerçeklefltirdi¤i so-
mut bir eylemdir.

Do¤an›n zorlamalar› karfl›s›nda giriflilen
uyum süreci, asl›nda karfl›tlar›n birlefl-
mesidir. Çünkü bir çevrenin koflullar›na
karfl› koyabilmek için insan ara çevreye
baflvurmaktad›r ve iki karfl›t›, zaman
içinde birlefltirmektedir. Ara çevrenin
yarat›lmas› hem do¤a için (insan do¤a-
n›n bir varl›¤› olarak) hem do¤aya karfl›
(do¤an›n zorlamalar› ile insan›n kendi
etkinli¤i için çevresini yeniden düzenle-
mesi olarak) gerçeklefltirilen bir eylem
olarak belirir. Bu do¤al bir gereksinimin
kendi d›fl›ndaki nesneler yoluyla olufltu-
rulmas›d›r. Burada, karfl›t olanlar çevre
ile gereksinimleridir; yaln›z ne var ki,
gereksinimler çevre koflullar›ndan kay-
naklanmakta ve bunun yine çevre et-
menlerinden yararlanarak karfl›lanmas›
birbirini etkileyen iki karfl›tt›r. Fakat in-
san›n oluflturdu¤u ara çevre ile bir bir-
leflmeye do¤ru giderler. Bu zaman için-
de çok belirgin bir nicel dönüfltürme
söz konusudur: çevre kaynaklar› belirli
bir düzeyde, dönüfltürme yoluyla kulla-
n›ma sokulur. Kullanma s›ras›nda ge-
rek do¤al gerekse üretilen ara çevre gö-
rünüflte baz› de¤iflmelere u¤rar. Bu de-
¤iflim s›ras›nda yeni de¤erlerin oluflma-
s› ve yeni koflullar›n gerektirdi¤i ihtiyaç-
lar insan›n deneyimlerinden bilgi edin-

Necdet fieno¤lu, Mimar 

Geleneksel Mimarlık
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mesini ve bunu geliflim için kullanmas›
gereklili¤ini ortaya ç›karm›flt›r.

Do¤al çevre ve yapay çevre aras›nda
hem benzerliklere hem de farkl›l›klara
rastl›yoruz. Bunun bir ad›m ötesinde
ise do¤ru tasarlanm›fl ara çevrenin do-
¤al çevrenin bir parças› haline geldi¤ini
görebiliriz. Yani baflkal›klar içinde birlik-
telik durumuna ulafl›yoruz. Bu birbirine
benzerlik (özdefllik) durumuna eriflildi-
¤inde art›k yapay ara çevre, do¤al çev-
reye uyumlu tekrarlanarak ço¤ald›¤›n-
da, ara çevre art›k çevre olmaktad›r. Bu
dönüflümün önemli etkenlerinden biri
de biçim ve içeriktir. Niceliklerin/nite-
liklerin dönüflümü, asl›nda biçim ve içe-
ri¤inin yapay çevrenin tasar›m› s›ras›n-
da do¤ru anlafl›lmas›na ba¤l›d›r. Biçim
ve içeri¤in önemi, bu de¤iflim sürecinin
çevresel özellikler ve enerjinin korun-
mas› ve da¤›l›m›, çevre-insan aras›nda-
ki ortak dengenin sa¤lanmas›, de¤iflik
uyum süreçleri tafl›mas›ndan kaynak-
lanmaktad›r. Enerjinin kullan›l›fl› ve in-
san-çevre dengesi, biçimi etkilerken gö-
rünüfl de içeri¤i de¤ifltirmeye çal›flacak-
t›r. 

Toplumsal flartlarla belirlenen "tarihsel
süreç içinde geliflen bilinç" insan›n çev-
re içindeki davran›fl›n› ve çevreye iliflkin
yorumunu etkiler. Bu zaman içerisinde
oluflan çeflitlili¤in temelinde iki tür an-
lam vard›r. Amaçlanm›fl anlam ve yük-
lenmifl anlam. Amaçlanm›fl anlam, bir
amaca yönelmifl, bunu gerçeklefltirmek
için çevre flartlar›n›n do¤rudan de¤er-
lendirilmesi ve bu çal›flmalar sonucu
üretilen nesneye kiflinin anlam verme-
sidir. Bu zaman içinde yer alan yarg› ve
yorumlar, kiflinin somut iliflkisinden
kaynaklanan bir anlam içinde yer al-
maktad›r. Ama üretilen nesnede önce-
den amaçlanm›fl bir anlam yatmaktad›r
ve bu anlam kiflinin kendi yorumunu
içermektedir. Yüklenmifl anlam amaç-
lanm›fl anlam› içerir. Bu anlam ne den-
li somut iliflkilerin ürünü de olsa kiflinin
kendi taraf›ndan verilmedi¤i sürece
yüklenmifl anlamd›r. Yüklenmifl anlam-
lar›n amaçlanm›fl anlamlar›n yerini al-
mas› ancak, çevre ö¤elerinin nesnelefl-
tirilmesi s›ras›nda, çevresel ö¤elerin ki-
flilerden ba¤›ms›z bir nitelik kazan›p ya-
banc›laflma olgusuna do¤ru itilmeleri
ile gerçekleflir. 

Tasar›m ve yap›m s›ras›nda yer alan ki-
flilerin ve malzemelerin nitelikleri bu
ürünün, yeni oluflan ara çevrenin kalite-
sini belirler. Yeterli bilgi ve beceriye sa-
hip olmayan, çevreyi ve insan› tan›ma-
yan, yap›m ve kullan›m ekonomisini bil-

meyen, sanat› ve bilimi özümseyeme-
mifl tasar›mc›lar›n ürünleri çevrenin ve
insan›n sosyal yap›s›n›n bozulmas›na
neden olmaktad›r. 

Do¤al çevrenin bozulmas›na neden
olan etmenlerden biri, kötü tasarlan-
m›fl, genel anlam›nda de¤ersiz, verimli-
li¤i olmayan ve gittikçe pahal›laflan ge-
reç ve yöntemlerin zorlama yoluyla üre-
tilmesi ve kullan›lmas›d›r. Zorlama yolu
ile olmas›n›n nedeni elbette üretim bi-
çiminden kaynaklanmaktad›r. Bafllan-
g›çta sanayinin amaçlar›, bütün kar an-
lay›fl›na karfl›l›k, insanl›¤›n sorunlar›na
çözüm aray›p bulmaya çal›fl›rken, gitgi-
de bu sorunlara tepki göstermeyen sa-
vurgan, korku verici ve insan ölçe¤inin
çok d›fl›na ç›km›fl birer engel olarak or-
taya ç›kmaktad›r. Dar kapsaml› verimli-
lik ilkesi, çok s›n›rl› bir geliflme anlay›-
fl›, karl› yat›r›mlar ve üretimlerle uzun
sürede ne insan›n, ne de çevrenin gele-
ce¤ini düflünmeyen bir tutum içinde
üretimi biçimlendirmektedirler.

Bugün karfl›laflt›¤›m›z çevre koflullar›,
temelde, insan›n d›fl›nda bir do¤a dü-
flünü ve do¤a üstünde gerçeklefltiril-
mek istenen egemenlik kavramlar›n›n
kabal›¤›ndan ve ba¤nazl›¤›ndan kaynak-
lanmaktad›r. Sanayii devriminden bu
yana yo¤un biçimde gözlenen çevre
olaylar› ve çevreyi afla¤›lama olgular›,
günümüzde teknolojiden, indirgeyici bir
yararlanma anlay›fl› ile geliflmifltir.

Çevre bilinci daha öncede belirtildi¤i gi-
bi, kiflinin çevre ile kendini birlefltiren
ö¤eleri kavramas› ile gerçekleflen bir
olgudur. Bu da ancak çevreyle kurulan

do¤rudan deneyimlerle gerçekleflebilir.
Çünkü insan›n, d›fl›ndaki çevrenin ken-
dinden ba¤›ms›z olmad›¤›n› kavrayabil-
mesi, yaln›zca somut iliflkiler sonucu
ortaya ç›kabilecek bir olgudur. Yoksa
sadece soyut ya da düflünsel düzeyde
kurulan iliflki, bilinçlenmeye de¤il, do-
¤aya yabanc›laflmaya do¤ru giden bir
olgu olur. Bugünkü teknoloji kullan›fl›-
n›n ve üretim biçiminin yol açt›¤› sonuç
da budur.

‹nsan çevre ile olan iliflkilerinde bencil-
lik yerine, birlikte uyum ve yaflama ilke-
sine geri dönemezse, gelece¤i pek par-
lak olmayacakt›r. Bugün mekanik yo-
rumla hesaplanan karlar, meslek usta-
l›¤› ve gere¤i diye nitelendirilen çevre-
sel giriflimler, teknoloji ve konstrüksi-
yon (çatk›) verimlili¤i ad› alt›nda düflün-
cesizce yarat›lan çevreler, yaln›zca çev-
reyi olumsuz yönde etkilemiyor; bu çev-
re içinde yaflay›p çevreye karfl› sorum-
suzlu¤u ve yabanc›laflmas› gittikçe ar-
tan, çevreye kayg›s›z ve duygusuz ba-
kan duyars›z bir toplum yarat›yor. Bun-
lar›n fiziksel sonuçlar› kadar, ahlaki ve
töresel yanlar›n›n da önem kazanmas›
zorunludur. Bu zorunluluk idealist ya da
romantik bir özlem de¤il; insan-çevre
iliflkileri, bilginin yerleflmifl bir görüfl
aç›s›ndan ele al›nmas› yerine, genifl
anlam›nda iliflki düzeyinde ele al›nmas›
ak›lc› yaklafl›mlar›n gere¤i olmaya bafl-
l›yor.

‹nsan do¤a iliflkisinde oldu¤u gibi, mi-
marl›k ve çevre de birbirinden ayr› dü-
flünülemez. Aralar›nda karfl›l›kl› bir etki-
leflim vard›r. Bu etkileflimin özelli¤i ge-
leneksel yöre mimarl›¤› örneklerinde,
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cömertçe ve aç›k seçik sergilenmifltir.
Çevresel etmenlere uygun biçimde, in-
san ara çevreyi yarat›rken daha genifl
çevrenin bir alt-çevresini yaratmakta-
d›r. Yaratmak eylemini kullanmam›n
nedeni flurada yatmaktad›r. ‹nsan›n do-
¤a içinde var olmas› di¤er canl›lara gö-
re birçok eksilerle bafllad›¤›ndan, in-
san bu eksilerini ancak kendi akl›n› ve
yarat›c›l›¤›n› kullanarak tamamlayabilir.
Bu yarat›c›l›k onun hayatta kalabilme
flans›d›r. Bugün do¤ay› kontrol edebil-
me ve onu kendi ç›karlar› için kullanma
iste¤i, do¤al ekolojik sistemleri bozdu-
¤u için, baz› canl› türlerinin yok olmas›-
na neden olmufltur. Zincirin bir halkas›-
n›n bile yok olmas›, tahmin bile edile-
meyen çok büyük boyutta ekolojik y›-
k›mlara neden olmaktad›r.

‹lk mimarl›k etkinli¤i, çevre güçlerinden
korunmak için bir tür bar›nak bulma,
bulamad›¤› zamanlarda ise çevredeki
malzemelerden oluflturma eylemiyle
ortaya ç›km›flt›r. Bu ara çevrenin onu
so¤uktan, afl›r› s›caktan, ya¤murdan,
rüzgardan, y›rt›c› hayvanlardan, gece-
nin karanl›¤›ndan korumas› gerekiyor-
du. Burada önemli olan ara çevrenin
yarat›lmas› onun kullan›m› süresince
do¤al çevreyle olan uyumudur. ‹fllevsel
bir tasar›m sonucu üretilen ara çevre,
çevreye uyumlu olabilecektir. Yoksa
nedenleri ne olursa olsun, çevreden
yararlanma düzeyinden çevreyi sömür-
me düzeyine geçilmiflse böyle bir birlik-
telik söz konusu de¤ildir. Sömürme dü-
zeyi hem çevreye karfl› geliflen yabanc›-
laflman›n bir belirtisidir, hem de daha
çok yabanc›laflmaya iten bir olgudur.
Yapay çevrenin do¤aya uyumu ile
uyumsuzlu¤u aras›ndaki en büyük fark
uyumsuz olan›n do¤ay› tüketilen bir
meta olarak görmesindedir. Do¤adaki
kaynaklar yapay çevrenin konfor flartla-
r›n› karfl›layabilmesi için sorumsuzca
ve savurganca kullan›lmaya bafllad›¤›
zaman, yapay çevre do¤adan ba¤›ms›z
ve onun d›fl›nda bir nitelik kazanmaya
bafllar. Do¤an›n bir parças› olmaktan
ç›k›p do¤aya karfl› bir iflleyifl gösterme-
si  do¤al dengenin h›zla bozulup yok ol-
mas›na neden olacakt›r. Sanayileflme-
nin bu h›z› art›rmaktan öte bir ifllevi ol-
mam›flt›r. Bir fleyi korumak onu tekrar
kazanmaktan çok daha kolayd›r, ayr›ca
kaybedilen bir fley k›smen geri kazan›l-
sa bile, asla eskisi gibi olamaz.

Geleneksel mimaride yöresel deneyim-
ler, insan ve do¤a aras›ndaki uyumlu
al›fl-verifl, mimarl›k-çevre iliflkisindeki
denge ve sa¤laml›¤› yans›tmaktad›r.

Mimarl›k etkinli¤i ile insan kimi çevre
etmenlerini kendi amaçlar› do¤rultu-
sunda denetim alt›na alma çabas›nda-
d›r. Ancak uyumlu al›fl-verifl sonucu ge-
liflen çevresel bilgi birikimi ile üretti¤i
ara çevre bu uyum içerisinde zamanla
çevrenin kendisine dönüflmektedir. Ya-
rat›lan bu yeni çevrenin geçerlili¤i ve
do¤rulu¤u zaman içerisinde denene-
rek, niteliklerinden hiçbir fley kaybeme-
den de¤erini korumay› sürdürmektedir.
Geleneksel yöre mimarl›¤›n›n bu özelli-
¤i, birçok etmenden kaynaklanmakta-
d›r.De¤iflik zamanlarda ortaya ç›kan
tutkular›n ürünü de¤ildir, evrensel do¤-
rular tafl›r. Ayr›ca ço¤u zaman toplum-
sal yap›n›n de¤iflmesi ve geliflmesine
olanak verecek düzeyde esnektirler.
Pazar ekonomisinin egemen oldu¤u
toplumlardaki bina yap›m süreçlerinin
(araç-gereçler, yap›m yöntemleri, çat›
örtüleri vb.)gerektirdi¤i süreksizli¤e
karfl›n, çok belirgin bir devaml›l›k sergi-
lerler. ‹nsan›n do¤a ile olan do¤rudan
deneyimlerinin ürünü olduklar›ndan,
baflkalar›na ve çevreye sayg› gösterir-
ler.

Geleneksel mimarl›¤›n özelliklerini flöy-
le s›ralayabiliriz: Kuramsal ve estetik
iddialar› bulunmayan; çevresine ve böl-
ge iklimine uyum gösteren; baflka kifli-
lere ve onlar›n konutlar›na ve dolay›s›y-
la do¤al veya insan yap›s› tüm çevreye
sayg› gösteren; belli bir düzen içinde
de¤iflikliklere yer veren. Bu özelliklere
eklenmesi gereken bir baflka nitelik
ise, yapay çevrenin de¤iflim ve kulla-
n›m de¤erleri aras›ndaki ayr›md›r. Ge-
leneksel mimarl›kta kullan›m maliyeti
ve ilk yat›ram maliyeti çok düflüktür.
Kullan›m maliyetinin düflük olmas›n›n
ana sebebi: çevresel etkileri ustaca
kendi yarar›na kullanabilen ve kullan›r-
ken tüketmeyen, çevreye zararl› at›k
oluflturmayan bir yap›ya sahip olmas›n-
dan kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca gele-
neksel mimari yap›lar, sosyal yap›n›n
oluflmas›nda, kültürün korunmas›nda,
hayvanlar ve bitkilerle yani do¤adan
kopmadan, onlarla birlikte birçok yiye-
ce¤ini-içeci¤ini üretecek flekilde düflü-
nülmüfllerdir. Ayn› zamanda gelenek-
sel mimarl›¤›n ürünleri sahibiyle birlik-
te bir bütün olarak ele al›nmal› ve de-
¤erlendirilmelidir.

Öte yandan geleneksel mimarl›¤›n kar-
fl›t› olarak görebilece¤imiz modern, ku-
rumsallaflm›fl mimarl›k da global de-
¤erler, yeni mimari tarzlar, yeni malze-
meler, yeni kitle anlay›fl›, yeni malze-
melerin imkanlar› ve yeni flehir planlar›
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vard›r. E¤itim alarak uzmanlaflm›fl kifli-
lerce, yürülükte olan yasa ve yönetme-
liklerin kabullerine göre, kullan›c›lar›n
ihtiyaçlar›na, çevreyi hiç dikkate alma-
dan yapay süsleme elemanlar›yla üre-
tilmeye çal›fl›lmaktad›r. Ülkemizde üre-
tilen yap›lar›n %85’i hiçbir e¤itimi olma-
yan "yap-satç›" diye adland›r›lan, üreti-
cisine mali imkanlar sa¤lamas› için her
türlü ekonominin yap›ld›¤›bir sisteme
dönüflmüfltür. Bunlar o denli çok ve s›-
radan hale gelmifltir ki bir ço¤umuz bu-
nun d›fl›nda bir alternatifin olmad›¤›n›
sanmaktay›z. Böyle düflünmek ve dav-
ranmak bu rantç› kesimin yaflamas›na
ve güçlenmesine neden olmaktad›r. Ta-
sar›mc› ile kullan›c›n›n karfla karfl›ya
gelememesi nedeniyle, konfeksiyon tü-
rü k›smen kullan›c›ya uyan, o anki mo-
da kavramlar› bünyesinde tafl›d›¤› san›-
lan, yasalar nedeniyle üretciyi yapt›¤›
kusurlardan sorumlu tutamayan bir ya-
p›dad›r. ‹nsan›n yaflam kalitesi yaflad›-
¤› do¤al ve yapay çevrenin birbiriyle
olan uyumu, birbirine olan katk›lar› ve
insan do¤as›na, kültürüne olan sayg›y-
la ölçülmelidir. Yoksa d›fl duvarlar› s›-
ca¤› ve so¤u¤u içeriye iten, depreme
dayan›kl› olup olmad›¤› bilinmeyen, do-
¤adan tamamen kopmufl, yap›m ve kul-
lan›m maliyeti yüksek, kiflileri tüketeici
olmaya iten bir yap›da insan›n yaflam
kalitesi var m›d›r?

Kurumsallaflm›fl mimarl›kta olmayan,
mimarl›k ve insan çevresi aras›ndaki
uyumlu iliflkidir; ayr›ca kurumsallaflm›fl
mimarl›¤› ço¤u kez tan›mlayan "yapay"
sözcü¤ü, yanl›fl bir kavram olarak mi-
marl›¤› olumsuz yönde etkilemifltir. Mi-
marl›kta, yani tasar›m ve yap›m süre-
cinde do¤an›n ö¤eleri ve çevre etmen-
leri göz önünüde tutulmuflsa; oluflturu-
lan yeni çevre "yapay" çevre olmaz. Ya-
pay çevre, do¤al ö¤elerini kullanmak
yerine de¤ifltirmek amaç oldu¤unda
oluflur. Geleneksel mimarl›kta önce
çevre etmenlerinden korunma olarak
bafllayan etkileflim daha sonra çevre
ile bütünleflmeye dönüflürken, yap›
ö¤eleri de¤iflen fiziki ve sosyal çevreye
kolayca uyum sa¤layabilecek nitelikte-
dir. Bunu kullan›lan malzemeden oldu-
¤u kadar planlama sisteminin gelece¤e
yönelik olmas›ndan ve yap›m-kullan›m
sürecinde bir kez daha do¤rulu¤unun

yapan-yapt›ran taraf›ndan kontrol edil-
mesiyle sa¤lanm›flt›r.

Kurumsal mimarl›k yeni malzemeleri,
yeni teknoloji ürünü araçlar› kullanma-
y›, de¤iflin aile yap›s›n› ça¤dafll›k ola-
rak niteleyerek geleneksel mimarl›¤› ve
kavramlar›n› geçmiflte kalm›fl olarak
görmektedir. Bir örnekte konuyu ele
al›rsak: Binay› ›s›tmak için kullan›lan
enerji yöresel çözümlerde ço¤unlukla
çevresiyle birlikte düflünüldü¤ünden
d›fl etmenlere karfl›, ama d›fl etmenler-
den ama olumlu bir flekilde yararlan›la-
rak gerçeklefltirilmifltir. K›fl›n yap›y› ›s›t-
mak için güneflten yararlan›lacak flekil-
de düflünülen bina, kullan›lan yap› ge-
reçleri ile bu do¤al kaynaktan gelen
enerjiyi depolayabilecek flekilde yap›l-
m›flt›r. Is›tmada kullan›lan do¤al kayna-
¤›n kendisidir. Ayr›ca duvar kal›nl›¤›, ya-
p›n›n flekli, bakt›¤› yön, pencerelerde
al›nan önlemler ve yaflam flekli tüketi-
len enerji kaynaklar›n› en aza indirecek
flekildedir. Oysa, ça¤dafl teknolojinin
getirdi¤i çözümler genellikle s›n›rl›
enerji kaynaklar›n›n tüketilmesine ba¤-
l›d›r. Geleneksel mimarl›¤›n tam tersi-
ne, do¤al enerji kayna¤›n›n kendisin-
den yararlan›lmad›¤› gibi onun yaratt›¤›
olumsuzluklar› das ›n›rl› enerji kaynak-
lar›n› kullanarak ortadan kald›rmaya ça-

l›flmaktad›r. Is› kayb›n› kolaylaflt›ran ve
art›ran tasar›m yap›s›na karfl›l›k kullan-
d›¤› s›n›rl› enerji kalnaklar›n›n olufltur-
du¤u at›klar ise çevre aç›s›ndan bir
baflka sorundur. Bu at›klar do¤al çevre-
de yok edilemedi¤i için havay›, bitkileri
ve dolay›s›yla bizim yaflam ortam›m›z›
yok edecek boyutlara gelmifltir. ‹nsan
bu yanl›fl tasar›m ilkeleriyle binlerce y›l-
d›r yaflad›¤› ortam›n do¤al dengesini
bozarak yaflad›¤› ortam› yok etme ça-
bas› içindedir. Atmosferin ozon tabaka-
s› delinmifl ve afl›r› ›s›nma nedeniyle ik-
limler de¤iflmeye bafllam›flt›r. Tar›m
yapmak amac›yla kesilen, yak›lan or-
manlar ya¤murlar›n azalmas›na ve sel
halinde topra¤›n tafl›nmas›na neden ol-
maktad›r. 

Birçok çevreci kurum bunun önemini
bizlere anlatabilmek için çal›flmaktad›r.
Bu flekilde do¤al kaynaklar› tüketmeye
devam eder isek çok yak›n bir zaman-
da dünyan›n büyük bir k›sm› insan›n
yaflamas› mümükün olmayan bir hale
gelecektir.

Do¤an›n kurdu¤u düzeni anlamak yer-
ine onu devaml› de¤ifltirmeye çal›fl-
man›n insan›n sonunu yaklaflt›rmaktan
öte bir yarar› olmayacakt›r kan›s›n-
day›m. t
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