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Engin bir külliyata karşın, toplumsal ve fakat marazi bir olguya karşılık gelen disiplin sorunsalı,
artan bir yoğunlukla gündemimizi işgal ve dolayısıyla bizleri zihinsel anlamda (hiç şüphesiz ki,
eşzamanlı olmak kaydıyla cismen) ve fütursuzca meşgul etmekten geri kalmıyor; özellikle
Türkiye’nin özgün koşulları ve Horkheimer’ın özlü sözüyle, “bir tür akıl tutulmasıyla” izah
edilebilecek totaliter reel-siyasetin gündelik hayatın her hücresini arsızca tahakküm altına 
alan baskıcı pratikleri, disiplin meselesinin tarihselliği ve sosyolojisini yeniden tahlil etmeye
bizleri zorluyor. Biz meslek erbabını doğrudan ilgilendiren konu ise, disiplin/terbiye-ıslah
etme/ehlileştirme sorunsalının ontolojisinden çok, bir tür iktidar aracına/aracısına dönüşen
disiplinin, öznel ya da toplumsal beden, bedensel performans ve mekansal üretimle kurduğu
gizil ya da aleni ilişki, sosyal ya da kültürel kodları, iktidar aygıtları marifetiyle süregelen ya da
sürdürülmesine icazet verilmeyen mimari dilleri/söylemleri/üslupları olmalı -kısacası mekana
bağıl performatif pratiklerle birlikte, mimarlığın disipliner algı ve üretme biçimlerinde norm

kabul edilerek adeta yerleşik hale gelen
düşünsel ve ideolojik arketiplerin

tamamına dair aykırı tahliller,
Deleuze ve Guattari’nin

öykündüğü biçimiyle,
toplumun kılcal damarlarına

nüfus eden mikro-iktidar
aygıtlarını salt deşifre
etmeyecek, onları ters-

yüz edebilecek kapasiteleri
işlevsel kılan kavrayışları da,

özgürleşme mücadelesi 
veren biz siyasi öznelere
kazandıracaktır. 
Bu minvalden bakıldığında,
beden, mekan, siyaset
üçlemesiyle disiplin ve
mimarlık ilişkisini farklı
veçheleriyle tartışmaya açan
dosyamız, iktidarın tekil

bedenden sosyal konuta değin
çatkıladığı hegemonik ilişkileri

yeniden okumayı, ve dolayısıyla
karşı-hegemonik bir “mimari

praksis”in olası izlerini sürmeyi
amaçlamaktadır. 

 Dosya Editörü: Prof.Dr. Güven Arif Sargın,
ODTÜ, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi. 
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Queer Beden -
Queer Mekan
Ezgi Balkanay  Eğer beden bir “varlık”
değil de değişken bir sınırsa, geçirgenliği
siyasi düzenlemeye tabi olan bir yüzeyse,
toplumsal cinsiyet hiyerarşisine ve zorunlu
heteroseksüelliğe ait kültürel sahada bir
imleme pratiğiyse, toplumsal cinsiyet denen
ve bedenin “iç” imlemini bedenin yüzeyinde
kuran bu bedensel icrayı kavramamız için
geriye hangi dil kalıyor1?

“Göçebe2” ya da “queer3” in ortaya
koyduğu haliyle durağan olmayan,
değişken/performatif bir bütün olarak
cinsellik algısına4; iktidar, belli kategorileri
destekleyerek karşı koyma ve özneyi
denetleme refleksini taşır. “İç imlem”
olarak toplumsal cinsiyet ile “dış
mekansallık”ın arasındaki ilişkiyi kuran
“sınır”, yani “beden”, bu denetimin
kaçınılmaz olarak nesnesidir.

İktidar, anormal, sapkın ya da aykırı olarak
addettiği özneyi, kendi arkitiplerine
benzetme/tercüme etme eğilimindedir. Her
ne kadar “organik bağların gevşediği”
modern toplumda, öznenin benliğini

oluşturan katmanlar salt bedene
indirgenemeyecek karmaşıklıkta da olsa5;
toplumsal cinsiyet tartışmasında durağan bir
“varlık” olarak ele alınmayan “beden”
yüzeyinde, iktidarın “mahrem” üzerinden
kurduğu denetim, mikropolitik düzeydeki
toplumsal baskının yapısı ve yarattığı
yanılsama okunabilir. 

Queer’in, algıda ötekileştirilme yanılsaması,
hem kendi “varlık”ı üzerinde, hem de
“öteki”nin bakışındadır. Önce “kendisi”ne
karşı yaşadığı uzaklaşma daha, sonra ise
günlük rutinin sınırlanması ile yaşatılan bir
yabancılaşma söz konusudur. Bu
yanılsama, diğer bir deyişle iktidarın
önerdiği haliyle öznenin bedenle kurduğu
tek katmanlı heteronormatif ilişki,
dayatılan nesnel “kent imajı”ndan da ayrı
düşmez; tersine, bu algı üzerinden yeniden
üretilir ve denetlenir. Denetimin yüzeyinde,
hem cinsiyet rejimini kuran, hem de ondan
etkilenen mekandan ve onların ürettiği
durağan imajdan bahsedilebilir. Bu statik
imaj, iktidarın şiddetidir. 

Oysa durağan/evrensel bir imgeden çok,
değişken/öznel imajların toplamından oluşan
bir “kentsel form6”dan bahsetmek gerekir.
İktidarın şiddetine karşı kentin doğasında
barındırdığı direniş potansiyeli, bu

öznellikten ve hareketten doğan kırılma
anlarında gizlidir. Queer, kentsel formun
akışkan yapısı içinde, günlük rutine içkin
özel alandan kamusal alana uzanan
sınırında oluşma potansiyeli bulan kırılma
anlarının, yani direnişin, öznesi ve
tetikleyicisidir; queer mekanları olası kılar.
Burada queer mekan tanımını düşündüren
dürtü, mücadele zemini olarak mekanın
dönüşümünün zaten onun hali hazırda
bünyesinde bulunan potansiyelini aramaya,
en küçük parçasından, beden tanımının
kendisinden başlanabilir inancıdır. Mekan
üretiminin ve dönüşümünün, sistemin
kendisinden ayrı ele almanın naif bir
perspektif olacağı kabul edilse de, insanın en
temel bakışını kuran beden üzerinden
özgürleşmesini yadsıyan görüşün
dönüştürücü etkisinin olabileceğini tahayyül
etmek de, bir o kadar olanaksız kabul
edilmiştir. Deleuze’ün “organsız beden”i,
bedenin tek-tek organlardan daha fazlası
olduğunun bu nedenle salt parçalar
üzerinden toplamı (assemblage) okumanın
yetersizliğinin kabulü, her ne kadar burada
tariflenen “beden”, queer özneyi kuran
“beden”den farklı dahi olsa, sistemin
toplamını ifade ettiği için anlamlı bir
örtüşme olarak değerlendirilmiştir. 

Makale, öz benliğin çok katmanlı yapısının
salt beden üzerinden okunamayacağının ve
mekanın üretiminin ve dönüşümünün salt
“beden” üzerinden yapılamayacağının
kabulüyle; ama “queer”in mikropolitik
düzeydeki baskıdan kaçışının “kentsel
form”un öznelliğinde ve devingenliğinde
aranabileceği inancıyla; bu öznel kent
imajının, queer mekanların izini sürecektir.

Bu amaçla öncelikle queer tanımının
kendisinin performatifliğinden kaynaklı,
sabit olmayan bakışları imlediği, bedenin de
bunun üzerinden algılanmasının aslında bir
potansiyel tariflediğinden bahsedilecektir. Bu
potansiyel nedeniyle, tariflenmiş alanlarda,
sınırda, sıkışmış gettolardaki queer’in, bir
tür direniş alanı ifade ettiğine dair bir inanç
oluşsa da, aslında, özel ile kamusal alanın
ayrışıp kopuşuna neden olduğu
vurgulanacaktır. Varlığını kentin dışına atan
queer’in, eril kent imajının yeniden üretimi
ve desteklenmesine neden olduğu açıktır.
Dolayısıyla, bedenin kent imajı ve
“toplumsal hafıza” ile ilişkisi üzerine
düşünmekte fayda vardır. Çünkü günlük
hayata içkin olarak görünürlüğünü yitiren
eril olmayanın, tam da direniş anlarında, en
görünür haline gelip “normalleşmeleri”nden
bahsedilebilir; yani heteronormatif olan kent
mekanı ve tek-tipleşen kent imajı, bu ender
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kırılma anlarında, toplumsal amneziden
kurtulunduğunda, barındırdığı potansiyele
kavuşuyor denebilir mi, sorusu sorulmuştur.
Toplumsal kalıpların, alışkanlıkların
dayattığı, belli bir saatte kent mekanını terk
etmek zorunda bırakılan kadının ya da
LGBTİ bireyin aykırı görülmediği,
mücadelesini farklı bir mekanda vermediği
anlar, direniş anlarına denk düşer. Direniş
anında heteronormatif söylemlerden
bahsedilmez. Bu açıdan, queer mekan ancak
direnişin mekanıdır.

Paralaks ǀ queer özne
Tikelliğin ötesinde bir tanım ya da
tanımsızlık gerektiren queer, kırılma
anlarının devingenliğini bünyesinde
barındıran öznedir; kendini her defasında
yeniden yıkan ve yeniden kuran bir
toplamdır: “Performatif”tir7. Yani statik bir
“form”dan, son üründen ziyade, o formun
oluşumuna kadar olan sürede geçilen yolu
kapsar. Sabit bir durumun ifadesi değil,
onun yaratı sürecinin kendisidir. Butler’in
queer üzerinden bahsettiği “performatif”
olma durumunda da, öznenin toplumsal
cinsiyetle kurduğu ilişkide

söylemle/gerçekleşmenin birlikte ve karşılıklı
varolması8 vurgusu bulunur. Çünkü bitmiş
ve değişemeyen bir fiziksellikten değil
(form), “form öncesi/form için” (per form)
sürecin kendisinden bahseder.

Terimin kendisi de algıda bir dönüşüm
süreci geçirmiştir. 1980’lerde pejoratif 
bir içerikle ilişkilendirilen ve kullanılan 
“queer”, 1990’larda LGBTİ’ler tarafından
heteroseksüel matris içinde ama 
karşısında farklı olanı tanımlamak 
adına sahiplenildikten sonra9, kullanım 
alanlarının yeniden tariflenmesi de 
bu açıdan anlamlandırılmalıdır. 

Queer öznede olduğu gibi, kavramın
kendisinde de “paralaks10”tan 
bahsedilebilir. Burada Zizek’in vurguladığı
gibi paralaks, bu görünümler arasındaki
farkın ve ayrımın vurgusundan ziyade,
görünümlerin çokluğunun ve toplamının
nesnenin kendisini oluşturduğu algısıyla
sahiplenilen bir olgudur. Farklı bakış
açılarıyla bakabilme ve her bakışla 
nesneyi yeniden konumlandırabilme
potansiyeli nesnenin kendisine içkin bir
niteliktir11. Gözlemcinin bakış açısını
değiştirmesiyle nesnenin eşzamanlı olarak
sahip olduğu çoklu görünümleri/algıları
kapsar. Bu çoklu görünümlerin, ne kadar
sosyal ve cinsel kodlardan ayrışabildiği-
kurtulabildiği önemlidir.

Tam da bu nedenle, queer, performatif bir
edim olarak, değişme ve farklı algı
potansiyelleri ile birlikte ele alınabilecek bir
öz tanımlar. Bu öz, her defasında kendi
“öteki”sini kurgular ve onlar üzerinden
kendisinin eşzamanlı tanımlarını da olası
kılarak, ancak belirlenmiş kodlardan
kurtulma olasılığını barındırır. Queer, bu

eşzamanlılığın içinde, paralaks belleğin,
performatif öznenin edimindedir:

Böylece kalıcı toplumsal cinsiyetli kendiliğin
aslında, tözel kimlik temeli idealine ulaşma
hedefiyle tekrarlanan, fakat yer yer
süreksizleşmeleriyle bu “temel”in zamansal
ve olumsal temelsizliğini ele veren edimlerce
yapılandırılmış olduğu ortaya çıkacaktır.
Toplumsal cinsiyet dönüşümünün imkanları
tam da bu tür edimlerin arasındaki keyfi
ilişkide, tekrarın başarısızlığa uğrama
olasılığında, kalıcı kimlik denen fantazmatik
etkinin siyaseten zayıf bir inşa olduğunu
teşhir eden bir biçimsizlikte veya parodik
tekrarda mevcuttur12.

Paralaks bellekte içkin olan queer özne
tanımının karşısında “kalıcı” bedene
tutunan heteronormatif söylem, sadece
varlığın potansiyellerini kaçırdığı bir
kısırlıkta ele alınmayıp, iktidarın 
disiplin araçlarından biri olarak da
değerlendirilmelidir. Çünkü öncül bir 
tanıma tutunan bu söylem, kontrol 
edilebilir bir öz yaratmanın ötesinde, karşı
durma potansiyellerinin de kaçırıldığı bir
noktaya işaret eder. 

Bir bedenin ne olduğu ile ne(ler)
yapabileceği birbirinden ayrıldığında, vasat
bir öz yaratılmış olur, deneylerin, yaratma
çabalarının yerini tahkim edilmiş
alışkanlıklar ve beklentiler çekirdeği alır;
bedenler, değişmez ve yenilenip duran
ilişkiler içinde bir çökeltiye dönüşür ve
herhangi bir altüst etmenin ancak 
yenilenme hallerinin ötesinde mümkün
olacağı düşünülür13.

“Çökeltiye dönüşmüş beden”, farklı
toplumsal cinsiyet rollerinin kabulüne veA
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1-3 Ahmet Elhan, “Mürekkep I”, Palladium
Platinum Baskı, Triptik, 36x27 cm (tek-tek), 2013.
Çalışma, on yedinci yüzyıldan gravür, 19. yüzyıldan
palladium platinum, ve 21. yüzyıldan dijital
görüntüleme tekniklerini üst üste kullanır. 17.
yüzyıl gravürlerinde sosyal kodların belirlendiği
kıyafetler ve duruşlar, 21. yüzyıl bedenlerine altlık
olurlar. Çıplak beden dönüşüme dahi uğrasa,
izleyen gözün onu toplumsal kodlara
sabitlemesinden kurtulamaz, genel algıdan sapamaz
[http://ahmetelhan.com/tr/works/composed-2] Son
erişim: Mayıs 2015.

4 Ahmet Elhan, “Yerler”, 110x220 cm, 2008
[http://ahmetelhan.com/tr/works/places-3] Son
erişim: Mayıs 2015.
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queer’e karşıdır. Queer’in hem varlığında
içkin olarak bulunan, hem de statikleşmesi
ihtimalinde kendini yeniden kurma
potansiyeli taşıyan yapı; bellekteki paralaks,
iktidar tarafından kontrol edilmek
istenecektir. Kontrol, iktidarın queer’in
kendi bilincinde, toplumsal algıda, ve
edimlerin fiziksel tezahürleri ile mekansal
oluşumlarında da gözlenecektir. Bu noktada,
Butler, toplumsal cinsiyet kimliğinin
temelinin, “edimlerin zaman içinde stilize
tekrarıysa”, “zamanın toplumsal cinsiyetli
bir biçimde bedenselleştirilmesi olduğu açığa
çıkacaktır” demiştir14.

Kentte, toplumsal amnezinin mekansal
tezahürleri, queer’in ayrı, aykırı; dolayısıyla
tehlikeli olduğu algısının güçlendirildiği
tecrit mekanları, bu bedenselleşmenin
örnekleridir. İktidar, queer özneyi tecrit
mekanına hapsederek, olası queer mekanları
ve onların kırılma/direniş potansiyellerini
yok sayma eğiliminde olacaktır. 

Kolektif Amnezi ǀ
Kentte Tecrit Mekanları 
Elizabeth Grosz, Eva Kosofsky Sedgwick’in
“Epistomology of the Closet15”ine
referansla, “özel ile kamusal alan arasındaki
ayrılığa dayanan ve ikisinin bütünleşmesini
reddeden “dolap” (closet) kavramını
mümkün kılan şey”in, “insanın ne olduğu
ile ne yaptığı arasındaki bölünme”olduğunu
belirtir16. İktidarın tehlike addettiği queer’i
yalnızlaştırma, tecrit alanları yaratma süreci
bu bölünmeyle, önce öznenin bilincinde,
heteronormatif dil ve algı kalıplarının
inşasıyla başlar. Queer, barındırdığı
bilinmezlik ve dönüşüm potansiyeliyle,
denetlenmesi gerekendir, “dolap” (closet) ile
saklanması, kapatılması gerekir, “normal”e
daha farklı olanı sorgulatmaması gerekir:

Eğer anlamlandırmanın öncülü olarak
anlamlandırılmış beden anlamlandırmanın
bir sonucuysa, dilin anlamların vazgeçilmez
aynalarıymış gibi bedenleri takip ettiğini
iddia eden, mimetik veya temsili statüsü,
kesinlikle mimetik değildir. Aksine bu
anlamlandırma edimi bütün
anlamlandırmaların öncüsü olduğunu iddia
ettiği bedeni sınırlayıp oluşturduğuna göre
üreticidir, kurucudur; bu edimin performatif
olduğu dahi iddia edilebilir17.

Bedenin nedenselliğine dair tekil bir inşa
olarak başlayan bu süreç; bedenin
yapabileceklerinden kaçış, cinsiyetin
performatif olduğu algısının reddi olarak,
queer’in kamusal alandan uzaklaştırılması,
tecrit mekanlarına mecbur bırakılmasının da

önünü açacaktır. Çünkü, aykırı/karşı olanın
ve değişken yapının, kentsel formun
performatifliğinde, kamusal alanda
karşılığını bulma ihtimali, tehlike addedilir. 
Bu nedenle, hem heteronormatif dil ve algı
kalıplarının sorgusuna izin verecek bilgi
üretiminin engellenmesi, hem de kentin
performatif yapısından soyutlanmış tecrit
mekanları yaratan pratikler gözlenir. 
Bu pratikler, LGBTİ bireylerin kamusal
alanda görünürlüklerinin sınırlanmasından,
özel alanlarının kentin çöküntü bölgelerine
dönüşmesine ya da LGBTİ’ler için özel
cezaevi önerisine ve “soylulaştırma”
çalışmalarına kadar takip edilebilir.
Performatif yapıyı kontrol edemeyen 
iktidar, queer’i yok sayma ya da
unutturmayı bir yöntem olarak kabul 
eder; kentteki gözden uzak tecrit mekanları
bu amneziyi mümkün kılar. 

Tecrit mekanlarının kurgusu gettolar
oluşturmaktan öte, mekansal pratiklerin
uygulanamazlığı üzerinden, aktörlerin
görünmezliğine dayalı pratikler de
kurgulanabilir. Levent Şentürk, “kadınların
bedenselliklerin eril bakış tarafından
nesneleştirilmesinin” kentsel pratiklerde
görülmemesinin imkansızlığından ve
bisikletli bir yaşama ve özellikle de bisikletli
bir kadına izin vermeyenin “eril trafik
rejiminin” kendisi olduğundan bahseder18. 

Tecrit mekanları amneziyi mümkün
kılarken, performatif kentsel mekanı
oluşturan bellekte, belli anların, 
öznelerin bıraktığı izlerden de bahsetmek
mümkündür. Bu izler, engramlar, 
kolektif hafızada belli anlarda ve 
bakışlarda yeniden varolma potansiyelini
barındırmayı sürdürür. 

Kırılma ǀ performatif suretler & 
queer mekanlar
Böylece kalıcı toplumsal cinsiyetli kendiliğin
aslında, tözel kimlik temeli idealine ulaşma
hedefiyle tekrarlanan, fakat yer yer
süreksizleşmeleriyle bu “temel”in zamansal

ve olumsal temelsizliğini ele veren edimlerce
yapılandırılmış olduğu ortaya çıkacaktır.
Toplumsal cinsiyet dönüşümünün imkanları
tam da bu tür edimlerin arasındaki keyfi
ilişkide, tekrarın başarısızlığa uğrama
olasılığında, kalıcı kimlik denen fantazmatik
etkinin siyaseten zayıf bir inşa olduğunu
teşhir eden bir biçimsizlikte veya parodik
tekrarda mevcuttur19.

Queer özne, performatif inşa sürecinde;
kendini, bedenini her defasında yeniden
üretebilecek potansiyele sahiptir. Bedenin
salt morfolojik kısıtların ötesindeki
kavrayışlara açılması sağlanmıştır. Özne,
heteronormatif tercümelere maruz kalsa da,
bu yeniden üretim süreçlerindeki tikel
tanımlamaların sınırlarını araştırabilir
konuma gelmiştir. 

Kenti de heteronormatif dayatmalardan ve
tercümelerden kurtarmaya çalışmak gerekir.
Kentsel formun morfolojik tanımlarının
getirdiği kısıtlar, iktidarın hegemonyasının
sınırlarını belirginleştirmek/ keskinleştirmek
için kullanılırken, mekanın kendisi
performatiftir. Statik, durağan fiziki bir
toplamın ötesindedir, değişkendir, çok
katmanlıdır, tikel yeniden oluşları,
potansiyelleri barındırır.

Performatif oluşuyla kent, queer özneyi
kabul etmekten öte, onunla karşılıklı bir
yeniden üretim sürecine girme potansiyelini
içerir; gettolara sıkıştırılan öznelerin
görünmez hale getirilme çabası da
heteronormatif tercümelerden ayrı
düşünülemez. Çünkü queer, dönüşümün
kendisidir, kendisiyle birlikte dönüştürme
potansiyelini de taşır. 

Burada kırılma anlarına, direnişe işaret eden
queer mekanların, salt, bugünkü toplumsal
algıyla heteronormatif olanın karşısındaki
tikel queer özne tanımlarına ait
algılanmadığının vurgulanması gerekir.
Çünkü başta da belirtildiği gibi, kavramın
kendisinin dahi performatifliği nedeniyle
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sürekli bir yeniden üretim sürecine dahil
olması, queer mekanların da, tikel
örneklerin ötesinde bulunmasını kaçınılmaz
kılar; “performatif” queer öznenin
kaçınılmaz katkısıyla, ancak onun 
ötesinde bir oluşuma içkindir. Gezi 
Olayları ile deneyimlenen, tam da böylesi 
bir oluştur; kırılma anlarını ve queer
mekanları barındırmayı başarmıştır. 
Süreç içersinde, LGBTİ öznelerin
görünürlüklerinin artması “performatif” bir
oluşun içindeki etkin özneler olmalarının
ötesinde bir anlamla, queer’in kolektif
amneziden sıyrılmasına, kent mekanına
dönüşüne işaret eder. Kentin bünyesinde
barındırdığı queer mekanlar görünür hale
gelmiş, queer özne tanımı ise salt LGBTİ
bireyleri kapsamaktan öte bir
performatiflikle, eril bakışın karşısında,
yeniden anlamlanmıştır. 

Paralaks belleğin belli bir katmanında, belli
bir bakışta yer eden, o zamanın queer
öznesi, dönüşüm geçiren kentsel mekanda,
direnişte, kendini yeniden konumlandıran
“öteki” suretlerin performatifliğinde tekrar
tanımlanmış; o zamanın “öteki”sine
yaklaşmıştır. Oluşan yeni toplam, queer
mekanlardaki performatif suretlerde içkin
olan kırılmanın sonucudur.   Ezgi
Balkanay, ODTÜ Mimarlık Bölümü
Öğretim Elemanı. 

Notlar:
1 Judith Butler, Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin
Altüst Edilmesi, çev.: B. Ertür, Metis Yayınları, İstanbul,
2008, s.228.
2 Gilles Deleuze & Felix Guattari, A Thousand Plateaus:
Capitalism and Schizophrenia, Minneapolis: Continuum
International, 2004.
3 Judith Butler, a.g.e.
4 A.g.y. 
5 Richard Sennet & Michel Foucault, “Sexuality and
Solitude”, London Review of Books, Cilt 3, Sayı 9, 21
Mayıs 1981.
6 Henri Lefebvre, The Urban Revolution, University of
Minnesota Press, Minneapolis, 2003.
7 “Performatif fiiller, saptayıcı fiillerin aksine, söylemlerinin
ve gerçekleşmelerinin eşzamanlı/özdeş olduğu varsayılan
fiiller” olarak tanımlanabilir. Judith Butler, a.g.e.
8 Judith Butler, a.g.e.
9 Şeyda Öztürk, “Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram”,
Cogito, sayı 65-66, Bahar 2011, s. 5.
10 Slavoj Zizek, Yamuk Bakmak: Popüler Kültürden
Jacques Lacan’a Giriş, çev.: T. Birkan, Metis Yayın,
İstanbul, 2004. s. 232.
11 Slavoj Zizek, The Parallax View, MIT Press, Cambridge,
2006.
12 Judith Butler, a.g.e, s. 230-231.
13 Elizabeth Grosz, “Deneysel Arzu: Queer Öznelliğini
Yeniden Düşünmek”, Cogito, sayı 65-66, Bahar 2011, s.
35-36.
14 Judith Butler, a.g.e., s. 230.
15 Eva Kosofsky Sedgwick, Epistomology of the Closet,
University of California Press, 1990.
16 Elizabeth Grosz, a.g.e. s. 34.
17 Judith Butler, “Maddeleşen/Sorunlaşan Bedenler (Bela
Bedenler)”, Cogito, sayı 65-66, Bahar 2011, s. 55,56.
18 Levent Şentürk, “Kentsel (F)aktörler”, Kaos GL Dergisi,
Sayı 120, Eylül-Ekim 2011, s. 14-5.
19 Judith Butler, “Maddeleşen/Sorunlaşan Bedenler (Bela
Bedenler)”, Cogito, sayı 65-66, Bahar 2011, s. 230-231.

Otoritenin 
Güç Gösterisi ve
Toplumsal Terbiye 
(Bir Gecede Açılan
ODTÜ Yolu...)
Berrak Erdal “Yıkıcı karakter hiçbir şeyi
kalıcı addetmez. Ama tam da bu sebeple,
her yerde bir takım yollar görür.
Başkalarının duvarlarla ya da dağlarla
karşılaştığı yerde, o yine bir yol görür.
Ama her yerde yol gördüğü içindir ki, her
yolda bir şeyleri temizlemesi gerekir. Ama
her zaman kaba kuvvete başvurmamalı,
kimi zaman en incelikli biçimlerde
yapmalıdır bunu. Her yerde yollar
gördüğünden, kendini sürekli olarak
kavşaklarda konumlandırır. Hiçbir an, bir
sonraki anın ne getireceğini bilemez.
Varolan her şeyi enkaza çevirir bu
karakter; ama enkazın kendisi için değil de,
enkazdan geçen yol için yapar bunu1”, der
Walter Benjamin. İktidarın getirdiği
arzulardan hatta ön koşullardan biri
sürekliliğini sağlamaktır ve iktidar, bu
süreklilik uğruna yıkıcı bir karaktere
dönüşmekten geri kalmaz. Günümüzde
devlet, iktidarın en büyük temsilcilerinden
biridir ve çıkarlarını azami seviyeye
yükseltmek ve gücü kaybetmemek adına
toplumlar üzerinde birçok mekanizma
kurmuştur. Louis Althusser, “İdeoloji ve
Devletin İdeolojik Aygıtları2” adlı
kitabında üretim ilişkilerini, üstyapı-altyapı
ilişkisini, ideoloji ve devletin geliştirdiği
aygıtları Marksist bakış açısına geri
dönerek tartışmaya açar; ve aynı tartışma
içerisinde devleti şöyle tanımlar: “Devlet
böylece her şeyden önce, Marksist
klasiklerin devlet aygıtı adını verdikleri
şeydir. Bu terim ile şu anlaşılır: Hukuki
pratiğin gereklerine ilişkin olarak
zorunluluğunu ve varlığını tanıdığımız (dar
anlamıyla) özelleşmiş aygıt, yani yalnızca
polis, mahkemeler, hapishaneler değil,
fakat aynı zamanda polis ve uzmanlaşmış
yardımcı birlikleri “olaylarla başa
çıkamadıklarında” son kertede ek bir baskı
gücü olarak doğrudan müdahale eden
(proletarya bu dersi kanıyla öğrendi) ordu
ve bütünün üzerinde, devlet başkanı,
hükümet ve yönetim3.”

Althusser, yukarıda alıntılanan devlet
tanımıyla baskı aygıtlarını da dahil ettiği
bir çerçeve oluşturur. İkinci parantez içinde

belirttiği ifade ile de iktidarın altyapıya
yaptığı baskıya dikkat çeker. İktidarın
ölçeği ve güç kurma alanı değiştikçe, bu
tanım da ona göre değişime uğrayabilir;
örneğin kısa zaman önce gerçekleşen yerel
seçimleri göz önüne alırsak, bir belediye
başkanının sahip olduğu otorite ve
kurduğu güç ağı, farklı şekilde bir 
baskı ve disiplin kurma çabası içerir.
Kutuplaşmanın arttığı ve devlet aygıtının
her mecraya müdahale ettiği günümüzde
bu ayrışmanın gitgide azalmakta olduğu da
görülür –büyük kamusal projelerden 
konut projelerine kadar tek bir karar
mercii söz konusudur.

Diğer taraftan yerel seçim sonuçları,
kimileri için zafer kazanılmışçasına
kutlanırken, çoğu büyük kent için bir
umutsuzluk atmosferi oluşturmuştur.
Elbette bunun en büyük nedeni, mega
projeleri ile kentleri “taçlandırmayı”
düşünen büyükşehir iktidarlarının yeniden
seçimleri kazanmasıydı. Hala davaları
süren, bir kısmı iptal edilen, projeleri
devam eden ancak bir türlü bitemeyen,
bazı deniz ötesi mega kentlere özenerek
tepeden inme ve pek tabii ki sadece
iktidara ve sermayeye hizmet eden bu mega
projeler, hiçbir zaman kenti yaşanır kılan,
kentlinin varlığına saygı duyan ya da iddia
edildiği gibi “bir dünya kenti” yaratan
projelere dönüşemiyor. Bunun sebeplerinin
başında, alınan kararların neye hizmet
ettiğinin belirsizliği gelmektedir. Bu
belirsizlik ise, projelerin sadece adını
bilmemizden ve gelecekteki etkilerin ve
parçası olan/olamayan aktörlerin saf dışı
bırakılmasından kaynaklanmaktadır. Diğer
bir deyişle, bu projelerin nasıl, neden ve
hangi kaynak ile oluşturulduğu
bilenememektedir. Örneğin; Ankara’da
halihazırda bulunan büyükşehir belediye
başkanın şimdiye kadar önerdiği birkaç
proje şöyle: Ankara Boğazı, Peluş
Hayvanat Bahçesi, 1217 oyuncaklı ve yılda
10 milyon ziyaret beklenen tema park, 
333 m yüksekliğinde “333 Ankara”
projesi, 23 kilometre uzunluğunda otobüs
teleferik projesi, şehrin her girişine kapılar,
52 saat kulesi (34 tanesi 5 milyon 812 bin
TL’ye ihale edildi)4, ve son olarak “savaşan
transformers”lar. Neredeyse, 20 yıldır
hizmette olan bir belediye başkanı için
tecrübe ve vizyon gerektiren “dev projeler”
olduğunu kabul etmek lazım, Ankaralılar
olarak şanslıyız.

Yerel yönetimler, üst düzey devlet
makamları ve “kişileri” tarafından -
plancıları, mimarları ve meslek odalarınıA
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dahi yok sayarak- ortaya atılan ve kararı
çoktan verilmiş olan bu projelerin kentliye
ve kentlere ne açıdan yarar sağlayacağı ise,
çok katmanlı bir tartışma gerektirmektedir.
Yerinden edilmeler, kentsel dönüşüm sözü
ile el koyulan parseller, bahçeler ve
mahalleler, geri dönüşü olmayan doğa
kıyımları, kentsel/toplumsal hafızanın
silinmesi, soylulaştırma ve daha nice 
büyük ve küçük ölçekli etkileri olan bu
projelerin, neo-liberal politikalar ve 
gitgide sertleşen kapitalizmin yıkıcılığı 
ile kapsamı da artmaktadır. 

Bir disiplin taktiği olarak zaman
İktidarın disipline edici pratikleri ve
mekanları üzerine en kapsamlı çalışmalar,
hiç kuşkusuz, Fransız düşünür Michel
Foucault’dan gelir. “Hapishanenin
Doğuşu” adlı kitabında disiplinin tarihsel
arka planlarını modern zamanların
toplumu ile karşılaştırarak, birçok örnek
ve teorik inceleme ortaya koyup bizleri
aydınlatan Foucault, disiplinin araçları için
geniş bir çerçeve çizer. Elbette ki en
etkileyici örneklerden biri, mimarların da
ilgisini uzun süredir çeken,
Panoptikon’dur. Suçlu olan birey üzerinde
gözetim ve denetim yoluyla kurulan

iktidarın “görünmeyerek” disipline etmeye
olan bağlılığını somut ve mekansal olarak
gözler önüne serer. Yazara göre, iktidarın
disipline etme tutkusu, sadece suçlu olanı
hapishaneye koymakla kalmaz; çocuk
okula, hasta hastaneye, deli tımarhaneye
konulmalı ve tüm modern kurumlar
aracılığıyla disipline edilmelidir. 

Bu girizgah niteliğindeki metinde ise,
iktidarın sadece mekan yolu ile değil;
ayrıca zaman ile disipline etme taktikleri ve
uzun erimde unutulmaması gereken, trajik
bir şekilde inşa edilen ODTÜ Yolu, nam-ı
diğer 1071 Malazgirt Bulvarı süreci,
“disiplinin zamansallığı” boyutu ile
yorumlanmaktadır. Disiplinin zamanı da
önemlidir; çünkü iktidarın en sık
başvurduğu “taktik”lerden biri de, tarihsel
ya da zamansal açıdan toplum ile kurduğu
ilişkinin stratejik olmasıdır. Yolun
açılmasından yaklaşık altı ay öncesine
gittiğimizde, İstanbul’un sadece kültürel
olarak değil aynı zamanda sembolik
anlamı itibariyle önemli hafızasına sahip
Gezi Park’ının yok edilip, yerine
yayalaştırma projesinin devamı olarak
Topçu Kışlası inşa edilmesinin ilanıyla
başlayan olayları ele alırsak, iktidara ve

onunla gelen her politik dayatmaya karşı,
seslerin sokağa taşındığı bir süreç
geçirmiştik. Bu sürece dahil olup, kendi
ormanına sahip çıkan aktörlerden 
biri de ODTÜ öğrencileridir ve bu sebeple
birçok manipüle edilmiş sıfat ile de
etiketlenmişlerdir. Tam da bu noktada,
Fransız düşünüre bir kez daha söz vermek
yerinde olacaktır. Foucault, disiplin
iktidarını şöyle tanımlar: “Disiplinsel
iktidar, insanlardan bir şeyler sızdırmak
veya çekip almak yerine, başlıca işlev
olarak ‘terbiye etme’ görevine veya daha
doğrusu, daha fazla miktarda şey
sızdırmak veya çekip almak için terbiye
etme görevine sahip olan bir iktidardır5.”

Modern iktidar, toplumların zamanlarını,
emeklerini, kültürlerini ve özgürlüklerini
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1 Yolun inşaatı sürerken aynı noktadan
Konya Yolu ve Eskişehir Yolu istikametine
bakan açılardan çekilen fotoğraflar 
(Yazarın arşivinden).

2 100. Yıl Mahallesi İşçi Blokları ve daha
sonra inşa edilen daha yüksek blokların
arasından geçen sekiz şeritli yola
üstgeçitten bir bakış (Fotoğraf: Mert Acar).
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ellerinden çekip alır. Kendine başlıca
“terbiye etme” görevi edinmesi ve güç
sahibi birçok varoluş tarafından da
benimsenmesi bir kenara, geliştirdiği
“taktik”ler ile de günlük yaşamdan özel
hayata kadar birey ve topluluklara nüfuz
etmiştir. Mekan kadar zaman kurgusu da
bir disiplin taktiğidir. Foucault’nun 
tarihsel araştırmasında birçok örneğe 
yer verilmiş, örneğin hapishanede
mahkumların sabah kalkıştan, akşam
yattıkları saate kadar yapacakları dakika-
dakika programlanmıştır. Günümüzde de
işçi sınıfı için ya da bir öğrenci için durum
çok farklı olmamakla beraber, “taktiksel
zaman” mevhumu otoritenin bir disiplin
mekanizması haline gelmiştir. Bu açıdan
bakıldığında ODTÜ Yolu’nun süreci
“terbiye etmek üzere ayarlanmış” bir saat
gibidir. Sürecin izlediği tarih ve hatta saat
dahi, otoritenin gücünü bir “gösteri”ye
dönüştürdüğünün kanıtıdır. Yolun

planlandığı tarihten başlayarak ODTÜ’ye
yapılan baskına kadar geçen süreci
incelersek, 20 yıldır beklenen ve bir sürpriz
havası yaratılan süreç sonunda kolektif bir
akıl yok sayılmıştır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre
ODTÜ Yolu projesi, 1994 yılında kabul
edilen 1/500 ölçekli İmar Planı’nda yer
almış6, yolun yasal mevzuata işlenmesi
2007 yılında tamamlanmış ve 2023 Nazım
İmar Planı’na işlenmiştir7. Projenin 20 yılı
aşkın süredir neden uygulanamadığı ise,
hala bir soru işareti. 

2008 yılında ise ODTÜ, 1/5000 ve 1/1000
ölçekli ODTÜ İmar Planı’nın reddederek
“Koruma Amaçlı İmar Planı” talebinde
bulunmuş ve Anadolu Bulvarı’nın devamı
olan kısmı ise, özenle korumuştur8.
Değişiklik önerilen kısım ise Bilkent

Üniversitesi/mahallesi kapısından girerek
Anadolu Bulvarı’nın devamına bağlanan
kısım olup, plan önerisinde tümüyle tünel
olarak yapılması önerilmiştir. Planlar,
ODTÜ Şehir Bölge Planlama ve İnşaat
Mühendisliği Bölümü ile yürütülen ortak
çalışmalar ile tasarlanmıştır.

Yine Rektörlük’ten yapılan açıklamaya göre
1980’lerden beri yol projesi sebebiyle,
ODTÜ tarafından bu araziye ağaçlandırma
yapılmamaktır. Ancak bölge 1. dereceden sit
alanı olup, yol projesi sebebiyle “ODTÜ
arazisi içinde yaklaşık 3.000 ağacın yol
yapımından etkilenmesi söz konusudur.
Toplam 629 ibreli ağacın nakledilmesi; 
292 adedi çam, 133 adedi dişbudak, 
916 adedi ahlat, 293 adedi badem, 
58 adedi kavak ve 696 adedi diğer
yapraklılar olmak üzere toplam 2.388
ağacın kesilmesi gerekecektir9”. 

Gezi Parkı için, meselenin sadece üç beş
ağaç olmadığına dair bir vurgu var ise,
ODTÜ Yolu için de sadece yukarıda
belirtilen ağaç sayısı ile ilgili olmadığına
dair aynı noktaya değinilebilir. Marshall
Berman, modern toplum ve bireyi tartıştığı
“Özgünlüğün Politikası” kitabında, ağaç
ve makine hakkında yaptığı yorumda
“Simgesel makine ve ağaç antitezi,
romantik çağdan bu yana gelmiş geçmiş
tüm siyasi düşünür ve kültür eleştirmen
nesilleri için modern yaşamın temel
kutuplaşmalarını ve alternatiflerini
tanımlamaya yaramıştır. Makine; 
katı, zorlayıcı, dışarıdan belirlenen 
ya da dayatılan, boğucu ya da ölü 
olan her şeyi simgeler. Ağaç ise 
insanların yaşam, özgürlük, doğallık,
etkinlik, büyüme, kendini geliştirme ve
bizim deyişimizle özgünlük kapasitesini
temsil eder10” demektedir.

Yolun canlı çevreye vereceği zarar bir yana
dursun, Çiğdem ve Yüzüncü Yıl
Mahallesi’ne vereceği kentsel, sosyal ve
ekonomik zarar da bir o kadar korkutucu.
Büyük bir çoğunluğu beş katlı
apartmanlardan oluşan İşçi Blokları’nı
kapsayan bölge, ODTÜ öğrencilerinin
yanısıra düşük ve orta gelirli birçok ailenin
de yaşadığı bir muhit. Öğrencilerin
kampüse genellikle yaya olarak veya
bisiklet ile ulaştığı, mesai başlangıç ve bitiş
saatleri dışında çoğunlukla trafiğin çok az
olduğu bir mahalle aynı zamanda.
Böylesine yavaş bir hayatın sürdüğü çevre,
sekiz şeritli ve 90 km hızla yol alan
araçların geçtiği bir bulvarla bölündüğünde
ortaya çıkan sonuçları, tahayyül etmek zorA
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değil. Yol blokların birkaç metre
uzağından geçerken, bırakın balkonda
çayınızı yudumlamayı, mahalle sakinleri
gürültü ve egzozdan pencereyi açamaz bir
hale dönüşmüştür. Bulvar aynı zamanda
öğrencilerin, kampüsün A4 kapısına
ulaşmaları için oldukça yüksek bir üst
geçitten geçmelerini gerektirdiği için
bisikletlerini depolarına kaldırmaları
anlamına gelmektedir. Artık geriye tek çare
olarak, dolmuş ya da otobüs gibi ücretli
toplu taşıma araçlarını kullanmak kalıyor.
Diğer bir deyişle, kampüs ile Yüzüncü 
Yıl Mahallesi arasındaki fiziksel bağ
ortadan kalkmaktadır. Foucault, mekanın
dağıtılması hakkında şöyle der: “Disiplin
mekanı, dağıtıma tabi tutulacak ne kadar
beden veya unsur varsa o kadar parsele
ayrılmaya yönelmektedir. Belirsiz
dağılımların, bireylerin denetimsiz
kayboluşlarının, karmaşık dolaşımlarının,
yararsız ve tehlikeli pıhtılaşmalarının
sonuçlarını ortadan kaldırmak
gerekmektedir; kaçış-karşıtı, serserilik-
karşıtı, yığılma-karşıtı taktikler11.”

Tarih 18 Ekim 2013. Bir cuma akşamı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait inşaat
ve ağaç kesim araçları, 4 Kasım 2013
tarihine kadar askıda olan ve itiraz hakkı
bulunan karara rağmen, habersiz ve izinsiz
şekilde ODTÜ yerleşkesine girmiştir. Tüm
gece süren çalışmalar sonucu, yolun
geçeceği arazide bulunan ve içinde 
629 tane taşınması gereken ağaç da
bulunan ormanın tamamı kesilerek bir
gecede yol güzergahı üzerindeki her canlı
katledilmiştir. Ertesi gün ise Twitter
üzerinde yapılan açıklama şöyledir: “DÜN
GECE ARKADAŞLAR BANA DA
SÜRPRİZ YAPMIŞLAR... BİR GECE DE
ODTÜ YOLUNU AÇMIŞLAR...
ANKARAMIZA HAYIRLI OLSUN”
Kendisinin haberinin olmamasına kimse
inanmamıştır diye umuyoruz. Kullanılan
dili de bu seferlik görmezden gelerek; 20
yıldır açılmayan yol bir gecede baskın ile
açılıyorsa bu, şu demektir: Gücünü bilerek,
iktidar olarak istediğini yapabilir, kimseyi
dinlemek ya da kimseye hesap vermek
zorunda değildir; sonrasında yapılan
itirazlar hükümsüzdür12.

Modernite ile sosyal mühendislik 
deneyleri, sıkça gündelik hayatı da
etkileyen bir hale bürünmüştür. Bu
deneylerin en etkili olanlarından biri de
otoritenin, “düzenine çomak sokmaya
hazır aktörleri/meczupları” güç
gösterileriyle bastırmaya çalışmasıdır. Bu
güç gösterisi için, baskıcı araçların yanında

kentin ve kentlinin alışkanlıklarından tutun
da bu uğurda kullandıkları pratiklere
kadar geniş bir müdahale alanı vardır.
Yapılı çevrenin kentli ile olan bağını
kırmaya yönelik en güncel
müdahalelerinden biri de sözkonusu
yıkımdır. ODTÜ’lülerin ve Çiğdem
Mahallesi sakinlerinin tüm itirazlarına
rağmen yasal olmayan bir süreç ile açılan
bu yol sizce de “başkanın büyük şovu” ve
istese neler yapabileceğini anlatan bir güç
gösterisi değil mi? Bu sorunun cevabını
kesinleştirebileceğimiz bir imkanımız
olabilir mi bilemiyoruz ancak bir sürpriz
edası ile sunulan bir bulvara ve
elemanlarına Sultan Alparslan 
Altgeçidi, Alaeddin Keykubat Köprüsü, 
II. Kılıç Arslan Altgeçidi ve 1071 Malazgirt
Bulvarı isminin verilmesini de, hem tarihsel
hem de sembolik olarak manidar
bulmamak da zor görünmektedir.

Harvey’e göre “…mimaride ve dolayısıyla
kentte mekanın şekillendirilmesi
kültürümüzü simgeler, mevcut toplumsal
düzeni simgeler, amaçlarımızı,
ihtiyaçlarımızı, korkularımızı simgeler.
Yani eğer kentin mekansal biçimini
değerlendireceksek, şöyle ya da böyle,
onun salt fiziksel boyutlarının yanında,
yaratıcı anlamını da anlamalıyız13.” Mekan
yoluyla toplumsal bir disiplinden söz
ettiğimiz kadar, mekanı da disipline eden
bir iktidardan da sözetmemiz gerekir.
Toplumsal olan ile kentsel olanı keskin bir
çizgi ile ayıramamak, toplumsal disiplini,
mekanı disipline etmekten ayırmanın da
zorluğuna işaret eder. Mekan ve zaman,
disipline etmenin aracı olduğu kadar,
disipline edilen gerçeklikleri de simgeler.
Kentsel mekan da, aynen kentli gibi, yok
olmanın, yıkımın, yeniden üretilmenin ve
yerinden edilmenin baskısı altındadır. Bu
da kentsel parselin soyut bir olgu olmadığı,
aksine materyal dünyaya ait bir “değer”
olduğu savını haklı çıkarır. Harvey’in
yukarıda vurguladığı gibi, mekanın
“disiplini” de simgeledikleri nedeniyle salt

biçimsel olarak incelenemez. ODTÜ Yolu
mekanı disipline ettiği gibi, isminden
zamanına, geçtiği güzergahtan kaç şeritli
olduğuna kadar toplumsal disiplinin de
simgesidir ve iktidar, eninde sonunda,
“yıkarak ve yaparak” disipline etmeye
devam edecektir.  Berrak Erdal, ODTÜ
Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Elemanı

Notlar:
1 Walter Benjamin, Modernlik Fragmanları: Simmel,
Kracauer ve Benjamin’in Eserlerinde Modernlik
Teorileri, ed.: David Frisby, Metis Yayınları, 2012, s. 11.
2 Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik
Aygıtları, çev.: Yusuf Alp ve Mahmut Özışık, İletişim
Yayınları, İstanbul, 2000.
3 A.g.e., s. 27.
4 Hacer Boyacıoğlu, “Ankara’ya 52 Saat Kulesi”
[http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/25695014.asp]
Son erişim: 03.05.2015.
5 Michel Foucault, “İyi Terbiye Etmenin Araçları”,
Hapishanenin Doğuşu, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara,
2013, s. 255.
6 [http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/odtu-
rektorunden-yol-aciklamasi-haberi-72624].
7 [http://everywheretaksim.net/tr/habersol-odtuden-
gececek-yolun-hikayesi].
8 [http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/odtu-
rektorunden-yol-aciklamasi-haberi-72624].
9 [http://www.metu.edu.tr/tr/orta-dogu-teknik-
universitesi-rektorlugunun-anadolu-bulvarinin-devami-
olan-yol-hakkinda-aciklamasi].
10 Marshall Berman, “Yeni Bir Ahlak: Özgün İnsan”,
Özgünlüğün Politikası, Sel Yayıncılık, İstanbul, 
2010, s. 161.
11 Michel Foucault, “İtaatkar Bedenler”, Hapishanenin
Doğuşu, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2013, s. 217.
12 Güven Arif Sargın, “Şiddet ve Şiddete dair Sarkastik
Temayüller [ya da ‘Dün gece arkadaşlar bana da sürpriz
yapmışlar…Bir gece de ODTÜ yolunu açmışlar.
Ankara’mıza hayırlı olsun...’]”
[https://gasmekan.wordpress.com/2014/05/23/siddet-ve-
siddete-dair-sarkastik-temayuller-ya-da-dun-gece-
arkadaslar-bana-da-surpriz-yapmislar-bir-gece-de-odtu-y
olunu-acmislar-ankaramiza-hayirli-olsun]
13 David Harvey, “Kentsel Planlamanın Kavramsal
Sorunları”, Sosyal Adalet ve Şehir, Metis, İstanbul,
2009, s. 35.
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3 Daha önce yeşil bir bant olan
alanın yola dönüşmüş hali
(Fotoğraf: Mert Acar).

4 Yolun istinat duvarlarına
yapılan yazılamalardan bir örnek
(Fotoğraf: Mert Acar).
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Yeni Nesil 
Kamusal Mekan:
“Yenikapı Miting
ve Gösteri Alanı”
Fadime Yılmaz  Bu yazının ilk taslağı
geçen yıl nisan ayında hazırlanmıştı ve
Yenikapı Miting Alanı’nın1 devlet
kontrolünü en üst düzeyde tutmayı
amaçlayan yeni bir kamusal alan
dayattığını iddia ediyordu2. Ancak
üzerinden geçen bir yıl içinde yaşananlar
bir yandan bu tezi haklı çıkardı; diğer
yandan da bu önerinin hayli naif olduğunu
gösterdi. Bu bir yıl içinde geldiğimiz
durumda, artık protesto hakkının kendisini
kaybetme noktasındayız. 

Bu “yeni kamusal mekanı” tartışmaya
başlamadan önce, Yenikapı Miting Alanı
hakkında kısaca bilgi vermek yerinde
olacak. Bahsedilen proje ile İstanbul Büyük
Şehir Belediyesi’nin Twitter hesabından
yayınladığı bir görsel ile tanıştık. Aynı gün
proje ile ilgili ilk duyuru, “Yenikapı’ya
Yeni Meydan” isimli basın bülteni ile
Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde
yerini aldı. Bültende; İstanbul’un miting,
konser, festival veya fuar alanı olarak
kullanılmak üzere büyük bir meydan
kazanacağı müjdelendi. Projede, miting
veya konser alanı olarak kullanılacak olan
700.000 ila 1.000.000 kişilik ana mekanın
yanısıra, otopark, sağlık, idari ve güvenlik
birimleri, kafe, büfe, restoran, sergi
alanları, ahşap iskeleler ve engelli locaları
önerilmekteydi; inşaat kapsamındaysa tam
olarak 578 bin m2 alanın doldurulacağı

duyuruldu. Bültende meydana dair bilgiler
şu şekilde veriliyordu3:

“Türkiye’nin en büyük ve en yoğun
metropolü ve dünya kenti konumunda
olan İstanbul’un merkezine yakın, ulaşım
bağlantıları çok yönlü ve güçlü olan, farklı
ulaşım imkanları ile (denizyolu, karayolu,
metro, hafif raylı sistemler, havaalanı
bağlantısı olan) toplanmanın ve
dağılmanın hızlı ve konforlu bir şekilde
gerçekleştirilebileceği, alanda yapılması
tasarlanan resmi kutlamalar, miting ve
gösterilere aynı zaman diliminde yoğun
olarak katılacak kullanıcıların fonksiyonel
ihtiyaçlarına cevap verebilecek, engelli
kullanımına yönelik gerekli standartların
sağlanmasına olanak tanıyan, yaşlıların,
kadınların ve çocukların gerekli
standartlarda katılımlarının
gerçekleştirilebileceği, temiz ve sağlıklı bir
çevre oluşturulmasına yönelik şehir
mobilyaları ve diğer donatıların organize
edilebileceği güvenlik koşullarının
maksimum düzeyde konforlu bir şekilde
oluşturulabileceği, sağlık ve servis
hizmetlerinin nitelikli bir biçimde
tasarlanacağı ve 1 milyon 250 bin kişinin
aynı anda toplanabileceği bir yer olarak
Yenikapı’da bulunan proje alanı 
“İstanbul Metropolü Miting ve Gösteri
Alanı” olarak belirlenmiştir4.”

Bu paragraf uzunluğundaki cümlenin
kıssası; İstanbul’un 17 milyonluk
nüfusunun neredeyse onda birini aynı anda
bulundurabilecek bir meydan projesinin
yolda olduğuydu. Proje süreci iki ayrı ihale
ile yürütüldü; denizin doldurularak
zeminin hazırlanmasını kapsayan ilk etap
Şubat 2014 tarihinde tamamlanarak ikinci
etap için ihale süreci başlatıldı. Bu süreçte,

basında yer alan bazı haberlere göre,
projenin kapsamı 2,5 milyon nüfusun atık
suyunu temizleyecek bir İleri Biyolojik
Arıtma Tesisi, 800.000 kişilik miting alanı,
2200 binek araç ve 760 otobüs kapasiteli
açık otopark olarak revize edildi. İkinci
etap işler ise, Mart 2014 tarihinde
tamamlandı ve Meydan 23 Mart 2014
tarihinde iktidar partisinin İstanbul Mitingi
ile kullanıma açıldı5. İnsan ölçeğini ezip
geçen boyutları, program kararlarındaki
hatalar ve kent dokusuyla ilişkisinin zayıf
olması gibi sorunlar nedeniyle kentli
tarafından pek de benimsenemeyen bu
alan, şu sıralar otopark alanı olarak
kullanılıyor6. 

Yeni askeri kentçilik
İstanbul’un bu devasa miting alanına
kavuşma hikayesini yukarıdaki paragrafta
özetlemek mümkün. Ancak varlığının
ardındaki karmaşık nedenlerini anlatmak
için, Henri Lefebvre’in kent mekanının
sosyal üretimi ile ilgili fikirlerine bakmak
yardımcı olacaktır. Henri Lefebvre,
1968’deki “Kent Hakkı” kitabından
başlayarak, 1974’deki “Mekanın 
Üretimi” kitabına kadar geliştirdiği ve
olgunlaştırdığı fikirlerinde, kent mekanının
üretiminin fiziksel olmaktan çok sosyal bir
üretim olduğunu savunur7. Mekan
Lefebvre için, ne sadece cismani bir
varlıktır, ne de olayların ve nesnelerin içini
doldurduğu boş bir kaptır. Aksine mekan,
olayların ayrılmaz bir öznesi, nesnesi,
sebebi ve sonucudur. Bunu daha net
anlamak için Lefebvre mekanı zaman ile
kıyaslar ve ekler; bir olayın zaman ile
ilişkisi ne denli sabit, değiştirilemez ve
olayın özüne ait ise; mekan ile olan ilişkisi
de aynı oranda olayın özüne aittir8. Ancak
Lefebvre göre en büyük sorun, bizlerin
içinde yaşadığımız bu sosyal olarak
üretilen mekanı algılayamıyor
oluşumuzdur; sebebi ise, mekana ait ikili
bir yanılgı içerisinde yer almamızda
yatmaktadır. Bu yanılgılardan ilki,
hepimizin mekanın geçirgen olduğunu,
özgürlük sunduğunu ve özüne ait hiçbir
şeyi saklamadığını düşünürüz. İkincisi 
ise mekanın hep orada olduğuna, bir
yerden gelip bir yere gitmediğine inanırız.
Bu iki yanılgının bizlerden sakladığı ise,
özgürce yaptığımıza inandığımız birçok
şeyin, nasıl da mekan aracılığı ile
şekillendiği, doğru veya yanlışların 
nasıl yeniden mekan üzerinden 
üretildiği gerçeğidir9. 

Mekanın öylece varolmadığı, bizi tamamen
özgür bırakmadığı; aksine belli bir planA
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çerçevesinde oluşturulduğu ve bizi
yönetmek ve yönlendirmek gibi bir güce
sahip olduğunu aklımızda tutarak yeniden
Yenikapı Projesi’ne dönüp bakmak gerek.
Resmi kanallardan da defalarca belirtildiği
gibi bu meydan, gerekirse başka
organizasyon için kullanılacak olmakla
beraber, esasında mitingler için
oluşturuldu; özellikle Taksim için bir
alternatif olarak önerildi. Hatta devlet
erkinin başı, Taksim’in bir gösteri ve
miting alanı olmadığını, böyle bir niyeti
olanın ya Yenikapı’ya, ya da Maltepe’deki
miting alanına gitmesi gerektiğini defalarca
belirtti10. İlk bakışta, devletin Taksim’in
sembolizmini yıpratmak ve unutturmak
adına bu adımı atmış olduğu söylenebilir.
Ancak, bu meydan, bu denli açık bir
sebebin çok ötesinde, yeni bir kentçilik ve
kontrol organizasyonunun son icraatı
olarak da görülmeli.

Bu yeni değerler dizisi ile ilgili en güncel
tartışma, Stephen Graham’in 2010 tarihli
“Kuşatılan Şehirler” isimli kitabında
bulunabilir11. Graham kitap boyunca, bu
yeni paradigmanın nasıl oluştuğu, nasıl
geliştiği ve şehirlere nasılda günden güne
yerleştiğini anlatıyor. Bu yeni kentçilik,
askeri yöntemleri odağına alarak kentin,
sadece önemli anlarda savunulması ya da
ele geçirilmesini sağlamıyor; bunun aksine
bütünüyle kentlerin tasarlanmasını,
yönetilmesini hatta deneyimlenmesine

uzanan süreci kontrol altında tutmayı
amaçlıyor. “Askeri Kentçilik” olarak
adlandırdığını bu olgunun önümüzdeki
yüzyılda hem askeri doktrini hem de
kentçiliği yönlendireceğini öngörüyor 
ve ekliyor: “Kentsel yaşamın sinsice
askerileştirilmesi, insanlığın kendisine ait
150.000 yıllık tarihinde ilk defa ağırlıklı
olarak kentli bir tür halini aldığı zamanda
meydana gelmektedir12.”

Bu yeni anlayışın kentler üzerine
yoğunlaşması, iki ana nedene
dayandırılabilir. Birincisi, artık kent
toplumun baskın yerleşim şeklidir ve
idaresi ezici çoğunluğun kontrolü anlamına
gelir. Öte yandan şehirler, iletişim, ulaşım
ya da hijyen gibi bazı altyapı hizmetlerini
de sağlayarak direnç odaklarının hayatta
kalmasını daha kolaylaştırmaktalar.
Özellikle kontrolsüz şekilde büyüyen
kentler, devlet karşıtı birçok grup için
heterojenlikleri, karmaşaları ve sundukları
imkanlar ile hayatta kalma ve güç toplama
alanı haline dönmüşlerdir. Bu nedenle artık
devlet erki ile karşıtının çatıştığı alan açık
arazi, ormanlar ya da çöller değildir;
süpermarketler, kule binalar, metrolar ya
da endüstriyel yapılardır13.

Taksim’in son yıllarda yaşadığı, son
dönemde ise Gezi ile doruğa çıkan kent
mekanındaki çatışmaya yakından
baktığımızda askeri söylemin izlerini

görebiliriz. Örnek olarak, Bülent
Batuman’ın “1 Mayıs’ın Mekansallığı”
isimli yazısı, 1 Mayıs 2008 günü polis
tarafından yapılan tüm savunma ve saldırı
hamlelerinin, nasıl askeri dil üzerinden
kurgulandığını irdeliyor. Polis gücünün,
müdahalelerini Taksim ve etrafındaki
bölgeyi askeri bir bakış açısıyla analiz
ederek, göstericilerin Meydan’a ulaşmak
adına yapabilecekleri hamlelere karşılık bir
savunma ve saldırı planını hazırladığı
anlaşılıyor14. Benzer şekilde, Gezi
olaylarının çıkış noktası olarak görülen
ağaç sökümü ise, gazetelerde “Ağaçlara
siper oldular” cümlesiyle askeri bir terimi
ödünç alarak duyuruldu. Daha sonrasında,
Gezi parkına mevzilenen ve günler içinde
kalabalıklaşan “milis kuvvetler”,
muhtemel saldırı akslarına karşılık gelen
yerlere kurulan barikatlar ile
karargahlarını her durumda korumaya
çalıştılar15. Buna karşılık olarak, devlet
erki karargahı almak için yarma harekatı
sayılabilecek bir hamle ile, bir gece baskını
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1 Projeye dair yayınlanan ilk
görsellerden; daha sonrasında miting
alanı küçültülerek yeşil alanların
arttırıldığı yeni bir seri görsel daha
servis edildi. [https://mega-ist.s3.
amazonaws.com/ynkp-dlg-ln/ynkp-
dlg-ln.04.jpg].

2 Taksim Kuşatma Altında
[http://www.hurriyetdailynews.com/
images/Activity/Taksim.JPG]
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vererek parka girdi ve ilerleyen günlerde bu
alanı düşman güçlerin elinden tamamen
alarak, savunma konumuna geçti. Bu kez
milis kuvvetler saldırı pozisyonu alıp
defalarca parka girmeye çalıştılar. Hatta
“bize 100 gaz maskesi verin, parkı geri
alalım” diyen Çarşı grubu da şanlı bir
akıncı birliğiydi16. 

Yeni sorun: Sınırlı kaynaklar - 
isimsiz düşmanlar
Ancak, askeri kentçiliğin icraatlarını, salt
fiziksel savunma-saldırı hareketleri
üzerinden değerlendirmek doğru olmaz.
Esasen hedefte olan, kenti kent yapan
fırsatlar ve imkanlar. Kent bir yandan,
gıda, ulaşım, iletişim gibi kaynakları
sunması bir yandan da bunların
sürdürülebilirliği noktasında dışarıya
bağımlı oluşu nedeniyle, hem kolluk
kuvvetleri hem de isyancı gruplar için
imkanları ve sınırlamaları içinde barındırır.
Çatışma ise, bu alanlardan hangilerinin

kimin elinde tuttuğu üzerinedir; bir sonraki
aşamada ise, her iki grup kendi elinde
bulunan alanı koruyarak karşı tarafın
elindeki imkanları sabote etmek ister. İsyan
edenler; metroları bombalayarak, GSM
altyapısına saldırarak, elektrik şebekelerini
çökerterek kentteki devlet gücünü
yıpratmaya ve boşalan bu yeri doldurmayı
planlar17. Bu kavganın karşı tarafı olan
devlet ise, kontrolü altındaki altyapıyı
kullanarak, kısıtlayarak ya da tamamen
çökerterek isyan kuvvetlerini sıkıştırmaya,
kontrol altına almaya ya da daha harekete
bile geçemeden durdurmaya çalışır. 
2013 yılı 1 Mayıs’ında vapur seferlerinin
durdurulması kamu kaynaklarının, kentsel
çatışmada devlet tarafından kullanılması
adına çarpıcı bir örnek olarak
hatırlanmalı18. Gezi olaylarında ise,
internet üzerinden organize olan gezi
camiası GSM şebekelerini kapatılarak
durdurulmaya çalışıldı. Hatta ve hatta iki
tarafın, gerek lojistik gerekse insan
gücündeki kısıtlara dayalı olarak ateşkes
imzalandığı, savaşı bir sonraki kıvılcıma
kadar ertelediklerini bile iddia edilebilir. 

Buraya kadar anlatılanlara bakıldığında,
kent içindeki mücadelenin, hem fiziksel güç
açısından üstünlüğü hem de kamu
kaynaklarına ulaşımı nedeniyle devlet
lehine bir savaş olduğu öngörülebilir.
Ancak aksine kent mekanları üzerinden
yürütülen mücadele, devlet erki için diğer
çatışmalardan çok farklı ve çok
zorlayıcıdır; nedeni ise kentin sosyal
potansiyelidir. Askeri kentçilik, heterojen
sosyal ortamlar içinde düşmanını
tanımlayamaz. Kent içinde yapılan
mücadelede, saldıracağı kitleyi nitelik ve
nicelik bakımından bir türlü belirleyemez,
dolayısıyla saldırının şiddetini ve araçlarını
meşrulaştıramaz. Bu nedenle, kent
üzerindeki her türlü kavgada, devlet için
halledilmesi gereken en önemli sorun;
düşman sahası ve düşmanın kendisini net
olarak tanımlamaktır19.

Gezi olaylarında devlet erkinin yüzleştiği
en büyük sorunlardan biri de bu olmuştur.
Günler içinde, İstanbul’un farklı
noktalarına ve Ankara dahil Anadolu’nun
diğer kentlerine yayılmış olsa dahi, devlet
erki olayların Gezi Parkı’nın işgali ve
karşılığında düşmandan kurtuluşu olarak
görülmesi için elinden geleni yaptı. Bu
sayede, sayısız cephede verilecek, sonu
belirsiz bir çatışmalar zincirinden ziyade,
tek odağı ve tek ve kesin bir galibi olan bir
savaş görüntüsü elde edildi. Benzer şekilde,
biz ister protestocu ister gösterici diyelim,A
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3 Bilgi Üniversitesi atölyesinden bir kolaj
[http://www.dezeen.com/2014/05/16/justin-
mcguirk-opinion-istanbul-taksim-square-
yenikapi].

4, 5 Gezi Barikatları ve Herkes İçin Mimarlık
tarafından yapılan dokümantasyon [http://
occupygeziarchitecture.tumblr.com]
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devlet erki bu olaylara karışanları
“çapulcular” olarak adlandırmakta ısrar
etti. Halbuki olaylara karışanlar, ne sosyal
ne de politik açıdan uçlarda yer alan, ne de
kendi içinde saf bir gruptular; aksine
toplumun her kesiminden insan iş çıkışı
direnmeye gider olmuştu. “Çapulcular”
lafının tekrar-tekrar kullanılmasındaki ana
amaç, protestocuların kimliğinin yasadışı
ve kamu yararı karşıtı görünmesini
sağlamak, ayrıca şiddeti uygulamaya layık
bir grup olduğuna halkı ikna etmekti.
Bunun da ötesinde, gerçek amacın halkın
bu grubu yabancılaştırması ve her türlü
yardımı kesmesi olduğu da altı çizilmesi
gereken bir nokta. Ancak, bu söylemin çok
tutmadığı ve kentlilerin sokaktakiler ile
“gönül bağının” kopmadığı, dolayısıyla
sokaktakilere yardım etmekten
vazgeçmedikleri oldukça açık. Yardımın
çeşidi, durdurulan GSM şebekesine
alternatif olarak kişisel kablosuz
bağlantılarının göstericilerin kullanımına
açılmasından; evinin kapılarını hiç
tanımadığı göstericilere açmaya kadar
uzanıyordu. Bu nedenle, fiziksel olarak
protesto eylemine katılmasalar da,
protestonun hayati bir parçası oldular.
Hatta ve hatta sokağa adımını atmadan
sadece evinin penceresinde tencere tava
çalarak eylemlere destek veren insanlar,
fiziksel varlıklarından ziyade sosyal alanda
yarattıkları direniş nedeniyle, devlet
tarafından hedef olarak gösterildiler20.

Sosyal mekandan 
devletin oyun bahçesine
Eğer, askeri kentçilik varolmaya ve
önümüzdeki birkaç yüzyıl kentleri
yönetmeye niyetli ise, kent mekanın
yarattığı bu öngörülemez “sosyal
parametre” sorununu çözmek zorunda. 
Bu nedenle, yeni kentçilik anlayışı,
toplanma mekanlarını kendi kurallarına
uymayandan, marjinal ve muhalif olandan
temizlemeyi amaçlar. Bugün, alışveriş ve
kültür merkezleri adı altında oluşturulan
ve sanal bir kamusal alan fikri üzerinden
şekillenen yeni mekanların, askeri
kentçiliğin izlerini taşıdığını söylemek
hatalı olmaz. Ancak büyük ölçekli
örneklerin yanısıra, askeri kentçilik
dışlama ve saflaştırma politikasını çok
daha küçük ölçeklerde gösterir olmuştur;
verilebilecek en küçük ölçekli örnek
sanırım, evsizlerin ve işsizlerin kullanımına
imkan vermeyen kent mobilyalarının
tasarlanmaya başlanmasıdır21. Çeşitli
kentlerde farklı şekillerde üretilmiş olsalar
bile, bu mobilyaların ortak özellikleri
evsizlerin üzerinde yatması için düz bir

yüzeye sahip olmamaları, uzun süre
oturmaya izin vermemeleri, üzerlerine yazı
ya da grafiti yazılamıyor oluşudur. Bu
sayede, istenmeyeni göz önünden uzak
tutmaya, daha saf ve homojen bir sosyal
ortam oluşturmaya yardımcı olurlar22. Bu
çerçeveden bakıldığında, Yenikapı Miting
Alanı; buna Maltepe’yi de dahil etmek
gerek; devletin az önce bahsettiğimiz
belirsiz sosyal parametreyi denklemden
atma girişimidir. Burada amaçlanan sadece
Taksim’e bir alternatif üretmekten ziyade,
şehrin herhangi bir parçası yerine, kent
dokusundan izole edilmiş kontrollü bir
mekan oluşturmaktır. İlerde tüm kentin
benzer özellikle taşıması gerekliliği aklında
olan devlet erki için bu meydan değişkenlik
ve akıcılığa fırsat vermeyen; aksine
“Kurallarını devletin koyduğu bir oyun
alanı” olarak hizmet vermektedir.

Şimdi projeye bu gözle yeniden bakalım.
Projenin, belki de çevreye etkisinden dolayı
en çok eleştirilen noktası, deniz için
yapılan devasa bir dolgu oluşuydu. Yüksek
maliyet, sayısız çevresel sorun ve
gerçekleşeceğine kesin gözü ile bakılan
büyük İstanbul depremi riskine rağmen
miting alanı oluşturmak için bu yolun
seçilmesi, askeri kentçiliğin gözünü ne
kadar kararttığını anlamak açısından çok
önemli23. Çünkü ancak bu sayede yaratılan
alan kent dokusundan bir otoyol ve
İstanbul Boğazı vasıtası ile mutlak bir
biçimde koparılabilecektir. Bulunan her
fırsatta, İstanbul’un toplu taşıma sistemine
ne denli entegre olduğu vurgulanan bu
alanın, esasından yürüyerek ulaşılamıyor
oluşunu tesadüflere bağlamak ise saflık

olur. Toplu taşıma ise, daha önceleri
birçok seferde olduğu gibi, bir kez daha
yavaşlatılması ya da tamamen
durdurulması beklenen bir kamusal
kaynak olarak devletin kontrolü altındadır.
Şimdi bu alanda, muhalif bir miting
yapıldığını hayal edip, olasılıkları
değerlendirelim. Bir yolunu bulup miting
alanına ulaştınız ve miting alanına giriş
noktasına geldiğinizi düşünün; tamamen
kontrollü bir girişten geçmeye zorlanacak,
elinizdeki tüm muhalif materyal elinizden
alınacaktır. Muhalif materyalin tanımının
Gezi olayları sonrasında, her türlü tıbbi
maske, güneş gözlüğü ve türlü solüsyonları
kapsadığı düşünüldüğünde, bu alana değil
siyasi içerikli olanları, günlük ihtiyacınız
olan eşyaları bile sokmanız mümkün
olmayacaktır. Bunların hepsi halloldu ve
alana girdiniz diyelim, bu alanda artık giriş
çıkış, hareket hakkı, iletişim, hatta en
temel ihtiyaçlar olan tuvalet ve beslenme
bile kolluk kuvvetlerinin kontrolüne
emanet edilmiş olacaktır. Çıkan bir olayda
ise, ne saklanacak bir sokak ne de
sığınacak bir apartman girişi olacaktır. 
Bu kısıtlanmışlık halinin en büyük zararı
ise, bu fiziksel durumun katılanları
tamamıyla şehirden ve etrafındaki
dokudan koparması, toplumun bilincinden
uzaklaştırmasıdır. Size evini almayı teklif
eden yardımseverler orada değildirler, daha
da vahimi bu olaylardan hiçbir şekilde
haberdar olmayabilirler. Bir diğer sonuç
ise, birçok söylem ile yaratılamayan
düşman tanımının, insanları kentte
kopararak bir anda netleştirilmesi
olacaktır. Kapılar kapandığında içeride
kalan kişiler, kendi hakkını savunan kentli
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bir birey ya da vatandaş değil; marjinal ve
saldırgan bir grubun yasa dışı üyesi
konumunda kalacaktır. Bu fiziksel
sınırlandırma ve kısıtlamanın yanısıra bu
kopuş protestoları kendi tabanından ve her
türlü sosyal destekten de koparır. Sonuç
olarak, devlet erki sosyal belirsizliği
denklemin dışına iter; saf ve homojen bir
topluluk oluşturulur. Bu grubun dost ya da
düşman olduğuna karar verildikten sonra
bu kapalı sistemde gücü belirginleşen erk
müdahalesini kolaylıkla yapar. 

Sonuç olarak, Yenikapı Miting Alanı’nın
askeri kentçiliğin büyük ölçekli bir
uygulaması olduğunu iddia edebiliriz; bu
açıdan bakıldığında evsizlere geçit
vermeyen banklardan ve yüksek güvenlikli
alışveriş merkezlerinden daha fazlasını
ifade etmiyor. Bundan sonrası için ise,
askeri kentçiliği etkin biçimde
kullanılmaya devam edileceğini, kent

mekanlarının Yenikapı örneğindeki gibi
devlet erkinin bekası için tasarlanacağını
öngörebiliriz. Kötümser bir bakış açısıyla,
sürecin sonunda kent mekanı tamamıyla
bu ıslah edici söylemin emri altına
girecektir. Hatta son dönemin hararetli
gündemi İç Güvenlik Yasa Tasarısını bu
yeni kentçilik anlayışının yapacağı hak
ihlallerine meşru bir zemin hazırlama
çabası olarak yorumlamak gerekiyor.
Ancak bu durumda bile, daha önce
belirtildiği gibi sosyal mekan bir belirsizlik,
dolayısıyla bir çatışma alanı olmaya devam
edecektir. Şu an temsili olarak mekan
üzerinde yoğunlaşan kentsel çatışmanın,
eninde sonunda sosyal alan üzerinden
verilecek bir haklar mücadelesine
evirileceği açıktır. Yasa tasarısı bir yandan
da bu değişkeni sabitlemeyi ve tehlikeyi
başlamadan durdurmayı amaçlamakta.
Ancak tüm bu karamsar öngörülere
rağmen, kuşkusuz kent üzerindeki
mücadele, kendi stratejilerini ve taktiklerini
geliştirecektir; bunun çıkış noktası ise
mekanın sosyal boyutuna sahip çıkmak ile
mümkün olacaktır.  Fadime Yılmaz, 
Y. Mimar, ODTÜ Mimarlık Bölümü
Doktora Programı
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istenen şehir mobilyası özellikle evsizlerin üzerinde
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halktan ayırdedilmesi gerekir.
[http://occupygezipics.tumblr.com].
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İdeolojik bir
Arketip: Faşizmin
“Camdan Evi”
Heves Beşeli Özkoç  Mimarlık ve politika
arasındaki ilişki üzerine yıllardır yazılıp
çizilmekte, mimarlığın ideolojik nedenlerle
araçsallaştırılması fikri iktidara hizmet
ettiği ve bireysel özgürlüklerin
sınırlandırıldığı noktada eleştirilmekte,
mekanın demokratikleştirilmesine ve
bireysel özgürlüklerin artırılmasına olanak
tanıdığında ise desteklenmektedir. Her iki
durumda da mimarlık ve ideoloji arasında
iki yönlü bir etkileşim söz konusudur ve bu
ilişkinin temelinde mimarlığın sosyal
dinamikleri şekillendirme potansiyeli
yatmaktadır. Çoğu zaman indirgendiği
tanımın aksine mimarlığın etki alanı
yalnızca yapılı çevre ve estetik değerlerle
sınırlı kalmamakta, yapı tipolojileri ve
programları toplum ve bireylerin yaşam
biçimlerini belirlemede rol oynadığı gibi
kültürel kimliğin oluşumunda da etkili
olmaktadır. Bu niteliği, özellikle totaliter
rejimlerde mimarlığın iktidara hizmet eden
ve toplumu yeni rejime uygun olarak
disipline eden bir propaganda aracı olarak
kullanılmasına sebep olmaktadır.

İdeolojinin mimarlığı araçsallaştırdığı diğer
bir nokta ise temsiliyettir. İdeoloji, fikir,
değer ve inançlardan ibaret soyut bir

kavramdır. Anlaşılabilmek,
yaygınlaşmak, toplumun
desteğini kazanmak ve
evrensel ölçekte kabul
görmek için bir bedene
ihtiyaç duymaktadır.
Mimarlık ise somut 
ve kalıcıdır. Gözle
görülemeyen, elle
tutulamayan ideoloji
mimarlıkla vücut bulur. Bu
nedenle her ideolojinin
farklı mekansal ve işlevsel
gereksinimleri karşılayan
kendine özgü bir mimarisi
vardır. Yaygın ideoloji
değiştikçe ihtiyaçlar, yapı
yapma biçimi ve estetik
değerler de değişikliğe
uğrar. Bu anlamda, totaliter
rejimlerde mimari nesnenin
kendisi zamanın ideolojisini
temsil eden, fiziksel
varlığıyla iktidarı yücelten,
siyasi lideri idolleştiren,
rejimi meşrulaştıran bir
propaganda aracı haline
gelir. Totaliter rejimler
sözkonusu olduğunda,
zamanın ideolojisini
desteklemeyen mimari
yaklaşımlar iktidar cephesinde kabul
görmez ve uygulanmaz.

Propaganda ile başa gelen iktidarın
mimariyi propaganda aracı olarak
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1 Giuseppe Terragni tarafından
tasarlanan Casa del Fascio (1932-
1936), Como (Fotoğraf: Heves Beşeli).

2 Casa del Fascio’dan Duomo’ya bakış
(Fotoğraf: Heves Beşeli).
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kullanması son derece tipik bir durumdur.
Savaşlararası dönemde özellikle Nazi
Almanyası ve Faşist İtalya’da 
rejim ideallerinin meşrulaştırılması ve
yaygınlaştırılması için araçsallaştırılan
mimarinin Benito Mussolini İtalyası’ndaki
en ilginç örnekleri parti merkezi olarak
işleyen faşizm evleridir. Mussolini’ye göre
yeni rejim toplumsal yapının yeniden
şekillendirilmesini ve yeni bir kitlesel
kimlik inşa edilmesini gerektiriyordu1. Bu
nedenle imparatorluk sonrası döneme ait

tüm yapılar yıkılmalı, Roma şehri rejimin
ihtiyaçlarını karşılayan yeni arketipler
üzerinden tekrar inşa edilmeliydi. 
Bu idealin gerçekleşebilmesi için 
ise, iş-sonrası eğlence merkezleri 
(casa del dopolavoro), gençlik merkezleri
(casa balilla), öğrenci yurtları (casa dello
studente) ve faşizm evleri (casa del fascio)
gibi faşizm dönemine özgü, rejimin
orijinalliğini ve devrimsel niteliğini
vurgulayan yapı tiplerine ihtiyaç vardı2.
Mussolini’nin bu yaklaşımı, onun yeni
rejimi İmparatorluk Roması’nın 
devamı olarak görmesi ve Yeni Roma
ideali ile bağlantılıdır3. 

Birinci Roma Dönemi’nde devletin en
önemli görevlerinden biri kamu yapısı inşa
etmekti4. Yeni yapılar hem Roma’nın
gücünü temsil ediyor, hem de toplumsal

disiplinin sağlanmasına hizmet ediyordu.
İmparatorlar şehircilik ve mimariyle
yakından ilgiliydi, kimi zaman doğrudan
tasarım sürecinin içinde yer alıyor kimi
zaman ise mimarları yönlendiriyorlardı.
Yapılar mimarlarının adlarıyla değil,
toplumsal iradeyi yöneten kişinin yani
imparatorun adıyla anılıyordu. Özellikle
Augustus döneminde birçok tipte kamu
yapısı ve altyapı sistemi inşa edilmiş,
Augustus “tuğla ve ahşaptan bir şehir”
olarak aldığı Roma’yı “mermerden bir
şehir” olarak bırakmakla övünmüştür.
Kendisini yeni Roma’nın kurucusu olarak
gören Mussolini’nin de atalarına benzer
şekilde şehirciliğe ve mimariye önem
vermesi ve hatta Foro Mussolini’yi inşa
ettirmesi rastlantı değildir. Bu ilgisine
rağmen Mussolini, çağdaşı Adolf
Hitler’den farklı olarak doğrudan yapı
tasarlama yoluna gitmemiş, rejimin siyasi
ideallerini temsil eden ortak dile sahip bir
devlet mimarisi oluşturulması için parti
bölge başkanlarına yetki vermiştir5.
Mussolini bu yeni mimari dili “geleneksel
ama modern” olarak tanımlamıştır6.

Mussolini döneminde geliştirilen yapı
tipleri içerisinde, en özgün, devrimci,
prestijli ve propaganda değeri yüksek olan
yapı tipi faşizm evleri olarak adlandırılan
parti merkezi binalarıdır. Hem idari hem
de propaganda işlevi yüklenen faşizm evleri
tamamen yeni rejime ait yapılar olarak
ortaya çıkmış, faşist devrimci doktrinin
simgesi haline gelmiştir. Geniş kitlelerin
toplanmasına, halkın rejimin ihtişamını
kutlamasına olanak verecek şekilde
meydanların bulunduğu noktalarda
konumlandırılan faşizm evlerinin en
bilinen ve çarpıcı örneği Giuseppe
Terragni’nin Como için tasarladığı yapıdır
(Resim 1). Kavramsal referansını
Mussolini’nin “camdan ev” söyleminden
alan Terragni’nin Faşizm Evi, yapısal
elemanları, mekan organizasyonu, cephesi
ve tüm detaylarıyla politik simgesellikle
yüklüdür. Öyle ki, doğrudan faşizmle
özdeşleşen bu yapının rejim düştüğünde
yıkılması gündeme gelmiş ancak
gerçekleşmemiştir. Faşizmin fikir, inanç ve
değerlerinin somutlaşmış hali olarak
nitelendirilebilecek olan bu yapı, rejimin
veya iktidarın dayatması değil, faşizme
gönülden bağlı bir mimarın yaratıcı
yorumu olarak değerlendirilmelidir.

Como’daki Casa del Fascio, şehrin en eski
ve önemli kilisesi Duomo’nun karşısında
yer almakta, Casa del Fascio’nun hemen
önündeki meydan, Piazza dell’ImperoA
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3 Casa del Fascio, Como, ön tasarım
(Sencer Erkman, 2003, 28).

4 Terragni’nin kimi bürokratların baskı ve
eleştirileri nedeniyle yaptığı ancak
sonradan uygulanmayan bağımsız bir hitap
balkonu tasarımına ait çizimler (Rem
Koolhaas, 874).
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Duomo’nun tarihi meydanının bir devamı
niteliğini taşımaktadır (Resim 2). İki
meydanın arasındaki süreklilik, zafer
kutlamaları sırasında biraraya gelecek
geniş kitlenin tek bir açık alanda
toplanmasına imkan vermesine ek olarak,
kilise ve yeni rejim arasında bir bağ
kurması açısından da önemlidir. Tüm
halkın desteğini alarak güçlenmeyi
amaçlayan yeni rejimin, kentin tarihi ve
köklü kilise geleneğiyle ilişkilendirilmesi
rejimin yayılımcı politikasına hizmet eden
bir strateji olarak görülebilir7. Bu
bağlamda kentin merkez aksı, yeni rejime
ait kamu yapılarını ve dini yapıları
birarada tutan, devletin ve milletin tek aksı
haline gelir. Casa del Fascio’nun önündeki
meydanın yine bu dönemde Piazza
dell’Impero yani imparatorluk meydanı
olarak adlandırılması da yeni rejim ve
İmparatorluk Roması arasında kurulmak
istenen ilişkiyi vurgulamaktadır. İki yapı
arasında kurulan bağı, Terragni’nin iki
meydanı birbirine bağlayan ancak 
sonuçta uygulanmayan kolonadlı 
yol önerisini resmeden eskizlerde de
görmek mümkündür.

İtalya’nın farklı şehirlerinde, Terragni’nin
Como’da tasarladığı Casa del Fascio ile 
eş-dönemli olarak inşa edilmiş birçok faşizm
evi bulunmaktadır. Yeni rejimin getirdiği
orijinal tipolojiler içerisinde politik olarak
en yüklü olanı kuşkusuz faşizm evleridir ve
bu durum tipin mimari özelliklerine de
yansımıştır. Ne kadar farklı şehirlerde,
farklı dillerde ve hatta farklı mimarlar
tarafından tasarlanmış olursa olsun faşizm
evleri kendine has tipolojik unsurlar
barındırmaktadır. Bu tipik unsurlar:
Rejimin otoritesini simgeleyen bir çan kulesi
(torre littoria), zafer kutlamalarında
liderlerin geniş kitlelere seslenmesini
mümkün kılan hitap balkonu (arengario),
rejime hizmet etmek için verdiği savaşta
hayatını kaybedenlere adanmış bir şehitler
mabedi (sacrario), halkın toplandığı meclis
salonu ve kamu hizmeti ya da parti
işlerinden sorumlu kişilerin çalıştığı
ofislerdir8. Bu tipik unsurlar tamamen
iktidarın otoritesini simgeler ve toplumun
yeni rejime uygun olarak yeniden
yapılandırılmasına hizmet eder.

Faşizm evlerinin tipik unsurlarını
Terragni’nin Como’daki yapısı özelinde
tartışmak mümkün olmakla beraber
fiziksel olarak bir çan kulesinin varlığından
bahsetmek mümkün değildir. Terragni’nin
ilk dönem eskizlerine bakıldığında Casa del
Fascio’nun kütlesine bitişik olarak ana

yapının üç katı yükseklikte, tamamen
betonarme iskeletten oluşan bir çan kulesi
tasarlandığı görülmektedir. Daha sonraki
bir takım çizimlerde bu kule, yapıdan
yalnızca yarım kat uzun bir iskelete
dönüşmüş, uygulanan çizimlerde ise
tamamen yok olmuştur (Resim 3). İlk
eskizlerde yer alan yaklaşık 12 katlı çan
kulesinin ileri aşamalarda tasarımdan
çıkarılmasını yapının karşısında
konumlandığı Duomo’yla ilişkilendirmek
mümkündür. Kentin tarihi dokusunda yer
etmiş kilise yapısının saygınlığının hemen
yakınına yapılacak yüksek bir yapıyla
ezilmesinin muhafazakar kesimi rahatsız
edebileceği, bunun yanısıra Casa del
Fascio’nun çan kulesinin kilisenin kulesiyle
yarışır duruma gelmesinin tepki
çekebileceği düşünülerek rejimin yayılma
politikasına zarar vermemek adına kulenin
tasarımdan çıkarıldığı yorumu yapılabilir.

Ne kadar çan kulesi tasarımdan çıkarılmış
olsa da, meydan cephesinin sağır duvarına
ve düşey dolaşım elemanlarının meydan
cephesindeki balkonlarla ilişkisine
bakarak, örtük de olsa bir kulenin
varlığından bahsetmek mümkündür.
Yapının ilk eskizlerinde çan kulesine
eklemlenen köşesinde tüm katlar boyunca
devam eden bir asansör bulunması ve köşe
modüllerin her katta doğrudan balkonlara

bağlanması bu noktada bir kulenin
varlığını çağrıştırmaktadır. Meydan
cephesindeki betonarme çerçevenin tüm
katlarda devam etmesine ve cepheyi bir
dikdörtgene tamamlamasına karşın, köşe
modülün yanındaki üç sıra ızgaranın en üst
katta mekansal olarak tamamen boşalarak
köşeyi dört katlı bir birim olarak
ayrıştırması, meydan cephesindeki köşe
duvarının sağır olarak bırakılmış olması ve
bu köşenin monolitik görüntüsü bu
noktada fiziksel ve işlevsel olarak olmasa
da örtük ve simgesel bir çan kulesinin
varlığını destekler niteliktedir.

Terragni’nin Como’daki yapısı, tipolojinin
çan kulesi dışındaki tüm unsurlarını açık
bir şekilde barındırır. Bunlardan ilki kutlu
günlerde parti başkanının kitlelere
seslendiği hitap balkonudur. Bu dönemde
parti başkanları “bölgesel Mussolini”
olarak anılıyor, onların varlığı doğrudan
rejim liderini temsil ediyor, halka
seslenişleri de coşkuyla karşılanıyordu9. 
Bu nedenle yapının meydana bakan
cephesinde yer alan ve üst katlara
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Como, zemin kat
planı (Alessandra
Coppa, 2013, 50).



çıkıldıkça genişleyen çok katlı hitap
balkonu yapının en önemli propaganda
araçlarından biri olarak görülmelidir.
Hitap balkonunun çok katlı yapısı liderin
farklı büyüklükteki kitlelere hem içeriden
hem dışarıdan duyulabilecek şekilde
seslenebilmesine olanak tanımakla birlikte,
Duomo’yu da karşısına alarak halkı
selamlama şansı veriyordu. Bu anlamda
hitap balkonu, toplumun ve tek-tek
bireylerin düşünce biçiminin
yapılandırılmasında ve rejim yandaşı
olarak yetiştirilmelerinde önemli bir 
rol oynamaktadır.

Terragni’nin yapısına bakıldığında hitap
balkonunda eksik olan tek etmen
“çıkma”dır. Hatta bu durum kimileri
tarafından Terragni’nin yapısındaki hitap
balkonunun varlığının yadsınmasına sebep
olmaktadır. Rem Koolhaas ve Tom
Avermaete politik balkonun temel
etmenlerini şu şekilde sıralamaktadır:
Balkonun cepheden yaptığı çıkmanın
mesafesi (x1), genişliği (x2), zeminden
yüksekliği (x3), balkonun karşısındaki
binayla arasında kalan mesafe (x4) ve
işitsel menzil (x5)10. Politik balkonun
cepheden yaptığı çıkma otoritenin varlığını
pekiştirirken, artan genişlik liderin
yandaşlarıyla beraber güç gösterisi
yapmasına olanak tanır. Lideri yüceltecek
ancak halktan koparmayacak yükseklikte
konumlanan politik balkonun karşısındaki
bina ile arasında geniş kitlelerin
toplanmasına olanak tanıyacak bir mesafe
mevcut olmakla beraber işitsel olarak bu

kitleye ulaşmak mümkün olmalıdır. 
Tüm bu etmenler ve propaganda değeri
göz önünde bulundurulduğunda Casa 
del Fascio’nun meydan cephesindeki
locaları bir hitap balkonu olarak
değerlendirilmelidir. Tek fark Terragni’nin
ilk eskizlerinde cepheden çıkarak kendini
biçimsel olarak açıkça ifade eden hitap
balkonunun geriye çekilerek cephe iskeleti
arkasına gizlenmiş olmasıdır (Resim 4).

Casa del Fascio’da bulunan diğer iki tipik
unsur ise şehitler mabedi ve bununla
mekansal olarak ilişkilenen meclis
salonudur (Resim 5). Savaşta hayatını
kaybeden faşizm yandaşları ve askerlerine
adamış olan şehitler mabedi, yapının zemin
katında hemen girişten algılanabilen bir
noktada bulunmaktadır. Şehitler mabedinin
girişe yakın bir şekilde konumlandırılması,
yapıyı ziyaret eden herkes tarafından
görülmesini ve şehitlerin sık-sık anılmasını
sağlamakta, rejimin sağlamlaştırılması
yolunda verilen savaşı güçlendirmektedir.
Şehitler mabedinin hemen ilerisinde girişin
tam karşısında ise halkın ve parti
çalışanlarının biraraya geldiği meclis salonu
bulunmaktadır. Yapının merkezinde
konumlandırılmış olan meclis salonu, halkın
toplanmasına olanak vermenin yanısıra
bireylerin rejim idealleri doğrultusunda
toplu halde yapılandırılmasına, eğitilmesine
de ortam hazırlar. Diğer bir tipik unsur olan
idari hizmetlerin veya parti işlerinin
yürütüldüğü ofisler ise idari hizmet almak
için gelen bireylerin doğrudan partililerle
ilişki kurmasını ve rejim yandaşlığına
çekilmelerini sağlar. 

Faşizm evi tipolojisinin tüm tipik
unsurlarını açık veya örtük bir şekilde
taşıyan Como’daki Casa del Fascio,
getirdiği şeffaflık kavramıyla dönemin

diğer örneklerinden ayrılmaktadır. Yapı,
Mussolini’nin faşizm için yaptığı “herkesin
bakabileceği bir camdan ev” benzetmesinin
somut bir temsilidir11. Yapıda şeffaflık
kavramının birebir ve mecazi
yansımalarına rastlamak mümkündür.
Şeffaflığın birebir olarak uygulandığı en
önemli nokta yapının tamamen şeffaf olan
meydan cephesi ve girişidir. Yapıya tek
noktadan veya kapalı kapılardan değil,
cephe boyunca uzanan cam kapılardan
girilir. Yine cam cephe aracılığıyla Casa del
Fascio’nun meclis salonu ve Duomo
arasında fiziksel ve görsel süreklilik
kurulur. Komutanlar ve parti başkanları
yapının içine dahi girilmeden meydandan
görülebilir, böylelikle halk ve liderler
arasındaki engeller yıkılır. Casa del Fascio,
bir kraliyet sarayının aksine gizli geçitler,
kestirmeler veya halka kapalı toplantıların
yapıldığı karanlık ve saklı odalar içermez.
Rejim ideallerinin vücut bulmuş hali olan
yapı şeffaflığıyla tüm halkı kucaklar. Öyle
ki odalar ve salonlardaki mobilyalar bile
görsel ilişkiyi rahatsız ve fiziksel anlamda
engel teşkil etmeyecek şekilde, ince, hafif
ve şeffaf tasarımlardan seçilmiştir12.
Mecazi olarak ise şeffaflık, rejimin de tıpkı
bu yapı gibi dürüst, temiz ve düzenli
olduğunu çağrıştırmaktadır.

Şeffaflığın yanısıra Casa del Fascio’nun
tariflenmesinde ev kavramının kullanılması
da önemlidir. Terragni, bir yapının ev
olarak adlandırılabilmesi için net bir plan
şemasına ve aydınlık bir iç mekana sahip
olması gerektiğini savunmuştur13. Bu
bağlamda, Como’daki Casa del Fascio, iki
kat yüksekliğinde bir orta mekan çevresine
sarılmış odalardan oluşan yalın bir mekan
organizasyonuna sahiptir (Resim 6). Tüm
katlara açık merdivenlerden, odalara ise
orta mekanın etrafına sarılan açık
koridorlardan ulaşılmaktadır. Bürokrasinin
ortadan kaldırıldığı bu rejim sisteminde
devasa bekleme salonları ve sıra bekleyen
insanlar yoktur. Yalnızca bir ev gibi
mütevazı odalar ve bu odaların açıldığı bir
ortak alan vardır. Bu yaklaşım, Hitler
Almanyası’nda görülen lideri ulaşılmaz
kılan ve rejimin otoritesini temsil eden
uzun ve geniş koridorlu plan
organizasyonundan oldukça farklı ve
demokratik bir tavırdır14. Her ne kadar
Terragni ev kavramını mimari olarak ele
almışsa da, faşizm evi adlandırmasının
mimariden ziyade ideolojik bir nedene
dayandığını iddia etmek olasıdır. 

Ev insanın korunduğu, sığındığı, vaktinin
büyük bir kısmını geçirdiği, kendini iyiA
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6 Casa del Fascio, meclis
salonu olarak da
kullanılan orta mekan
(Fotoğraf: Heves Beşeli).
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hissettiği ve ailesiyle beraber olduğu yerdir.
Bu anlamda faşist parti merkezi binalarının
ev ile özdeşleştirilmesi bir propaganda
stratejisi olarak da görülmelidir. Yapının
bir ev olarak adlandırılması, liderlerin,
parti çalışanlarının, idari yetkililerin ve
halkın bir aile olduğunu da ima eder.
Toplumun en küçük biriminin aile olduğu,
sosyal ilişkilerin ve eğitimin burada
başladığı düşünüldüğünde ev
adlandırılmasının salt mimari temellere
dayandığını söylemek mümkün değildir.
Faşizm dönemine ait tipolojiler olarak
ortaya çıkan “casa del dopolavoro”, “casa
balilla”, “casa dello studente” ve “casa del
fascio”nun ortak olarak ev kavramını
içermeleri rastlantı değildir15. Günümüzde
de azınlıklar, tarikat ve cemaatler gibi
toplulukların üyeleri kendileriyle aynı din,
mezhep, sosyal statü veya politik görüşe
sahip kişilerle ev adı altında mekanlarda
biraraya gelmektedir.

Casa del Fascio’nun rejim idealleriyle
ilişkilenen diğer bir yönü ise yenilikçi ve
geleneksel malzemelerin birarada
kullanımıdır. Geniş cam cepheler ve
betonarme iskelet rejimin yenilikçi yanını
simgelerken, iç mekanda kullanılan
traverten ve dış cephede kullanılan mermer
kaplamalar tarih ve geleneğe olan bağlılığı
gösterir. Bu noktada mermer kullanımını
Mussolini’nin yeni Roma ideali ile
ilişkilendirmek ve bu kullanımın yapıya bir
anıtsallık atfettiğini söylemek de
mümkündür. Ancak Casa del Fascio
özelinde klasik anlamda bir anıtsallıktan
sözetmek doğru değildir. Mussolini
döneminin baş mimarlarından Marcello
Piacentini’nin yapılarıyla
karşılaştırıldığında Casa del Fascio’nun
kolon ve kemer gibi geleneksel Roma
mimari elemanlarından hiçbirini
kullanmadığı, totaliter rejimlerin alışılmış
tavrının aksine büyüklük olarak da son
derece mütevazı olduğu görülebilir. Casa
del Fascio’yu anıtsal yapan klasik mimari
öğeler veya büyüklük değil, taban alanı-
cephe orantısından çıkan geometrik
mükemmellik, iskeletten oluşmasına
rağmen sahip olduğu monolitik duruş,
yapının simetri aksına denk gelen ve yapıyı
meydandan yükselten basamaklar ve
propagandacı içeriğidir. 

Casa del Fascio plan şemasından
cephesine, malzeme seçiminden
dekorasyonuna kadar tüm detaylarıyla inşa
edildiği dönemi simgeleyen, yeni rejimi
meşrulaştıran ve iktidarın otoritesini
sağlamlaştıran bir yapıdır. Bu anlamda

yapı tam anlamıyla bir ideolojik arketiptir.
Toplumu yeni rejime uygun bireyler olarak
yeniden yapılandırma amacına hizmet eden
tipolojik elemanları yapıyı tam anlamıyla
bir propaganda aracına çevirmekte,
mimarlığın özellikle totaliter rejimlerde
toplumsal disiplini sağlama yolunda nasıl
araçsallaştırıldığını örneklemektedir. Parti
merkezi yapısı olmasına rağmen halk evi
gibi hizmet veren, duvarları Mussolini’nin
fotoğrafları ve rejimi metheden sözlerle
donatılmış bu yapı, faşizmin bireysel
farklılıkları yok ederek kitlesel bir kimlik
inşa etme çabasının bir aracıdır. Camdan
ev benzetmesindeki şeffaflık ve ev
kavramları da bu araçsallaştırmanın bir
parçası olmakla beraber Terragni’nin
şeffaflık kavramını ele alışı, demokratik bir
mekan olan meclis salonunun yapının
merkezinde konumlandırılarak diğer tüm
mekanların ona sarılması, yapının mimari
dilinin geleneksel Roma mimari elemanları
ve estetik kurallarından bağımsız bir
şekilde varolabilmesi ve bir üslupla
ilişkilenmeyişi Como’daki Casa del
Fascio’yu dönemin diğer örneklerinden
farklı bir yere koymaktadır.  Heves Beşeli
Özkoç, Y. Mimar, ODTÜ Mimarlık
Bölümü Doktora Programı
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Bir Eylem Biçimi
Olarak Eylemsizlik
İrem Uslu  Yoğun mücadele ve
çatışmanın süregeldiği bir ortamda iktidar
meşru ve gayrimeşru tüm aygıtlarını
kullanırken bir durma anı tepkimeye
odaklı tüm sistemi anlık sekteye
uğratmıştır. Eylemin varlığının eylemsizlik
üzerinden kurulması ile disiplin araçlarının
ne (mekansal) varlığı yokluk haline
getirebilmeleri, ne de eylemsiz eyleme yanıt
verebilmeleri mümkün olmuştur. Duran
adam durduğu anda tüm aygıtlar işlevlerini
yitirmiş, sistem kısa devre yapmıştır.

Peki nedir bu Sistem dedikleri?
“En iyi yönetim en az yönetendir1.” 

Örtük olan her türlü iktidar istencinin
manevralar bütünü, farklı fazlarında farklı
tahakküm sistemleri örgütler2. Bir çobanın
koyununu gütme güdüsü ya da köylünün
yabanıl ot temizliği “diğeri”nin hareketinin
“muktedir”in gönenci doğrultusunda
yönlendirilmesi talebinin sonucudur.
Gündelik yaşamın mikro-mekanında gizli
bu tezahürler, yönetimler nezdinde ise çok
daha karmaşık ve katmanlı bir durumun
idaresini gerektirir. Bu nedenle, her
yönetim biçimi kendi dünya görüşü
doğrultusunda toplum (de)formasyonunu
gerçekleştirmek; sonucunda da, tüm karşıt
durumları soğuran sistematize edilmiş
otorite modelleri üzerinden iktisadi ve 
idari örgütlenmesini kurmak zorundadır.
Hepsinin nihai emeli, iktidarın bu
kurulumunun sürekliliği ve onu kuran tüm
ilişkiselliklerin mükerrer üretimidir. Çoğu
zaman ataleti yüksek, derişimi düşük,
hantal ve tekdüze bir süreklilik öngören
erk, özgün koşullarına uygun özgün
kurumlar vasıtasıyla da gündelik 
hayatın içinde yavaş yavaş genleşir; 
inanç, alışkanlık, yargı, değer(lendirme) 
ve ceza(landırma) biçimleri de
yaptırımlarına aracı olur3. 

Görece gevşek bir yapılanma olan
feodal/rejyonel oluşumların toprak
üzerinden örgütlenen iktisadı gereği
menzili mahalli ölçekte ve yere aittir. 
Bir tür doluluklar organizasyonu olarak
tekil yoğunlukların etki alanlarının
yayılımı oranında çekim kuvveti
oluştururlar. Foucault’nun beden
üzerinden okuduğu cezalandırma 
tarihinin4 de gösterdiği durumlardan biri
olarak; modern sanayi toplumu öncesi
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zaman, mekan, özne, nesne bulanıktır.
Büyük bir aksiyona dönüşen seyirlik
işkence bir dizginleme ve korkutma
ögesidir. Anlık şok etkisine maruz bırakır,
etkisi giderek azalır. Muhtemel hedefin
edilgin kılma olduğu sistemde köylü belli
şeyleri yapma’dığı sürece -yalan söyleme,
çalma, karşı çıkma vb.- kendi uzamında
özgür, yönetim nezdinde görünmezdir;
“tarih”in alanına bile dahil edilmez.
Foucault’a göre: 

[..] şekli olmayan bir hamurdan, becerisi
olmayan bir bedenden ihtiyaç duyulan bir
makine yapılmıştır; duruşlar yavaş yavaş
dikleştirilmiş; hesaplı kitaplı bir zorlama
bedenin her bir parçasında dolaşarak ona
egemen olmuş bütüne boyun eğdirmiş, onu
sürekli olarak kullanıma hazır hale
getirmiştir ve kendini alışkanlıkların
otomatikleştirilmesi içinde sessizce
sürdürmektedir; kısaca ‘köylüyü avlayarak’
ona ‘asker’ havası verilmiştir5.

Ancak, modern sanayi toplumuna evrilme
aşamasında tüm tahakküm sistemi dünya
görüşü doğrultusunda faz değiştirir.
İktisadının temeli üretimin sürekliliğine;
üretimin sürekliliği de ritmik artan
birikime bağlıdır. Bu nedenle, idari
örgütlenmesi sonsuz bir “yapma-yaptırma”
edimi üzerine kurulur. Artık bireyin
iktisadı önemlidir. İşçinin tüm yaşamsal
pratikleri zamanı ve mekanıyla bir tekrar
paternine oturtulur ve tüm alanlarında
topyekûn işlevselleştirilir. Gündelik hayat
hiçbir boşluk kalmamacasına tanımlanarak
fraktal/gridal bir düzleme yerleştirilir. Son
derece gelişmiş bir zihni olan bu iktidar
biçiminin talebiyle tek yönlü süreklilik bir
kusursuz evrensel zincirle koşumlanır.
Onun aynılaştırıcı ve kapsayıcı iktisadı her
zaman her yerde geçerlidir. 

Kapitalizm; insanların üretim 
araçlarından koparılması ve ekonominin
organizasyonunun üretim araçlarına 
sahip olanlar tarafından yapılması
sonucunda, insanların, varlıklarını
sürdürebilmek için, bir ticari işlem konusu
haline gelmelerinin zorunlu olduğu bir
ilişkidir-insanlar emek güçlerini üretim
araçlarının mülkiyetini ellerinde
bulunduranlara satmak zorundadırlar6.

Bu sistemin sıkı dokusu, pek tabii, üst
düzey-çok yönlü bir kontrol
mekanizmasını örgütlemek zorundadır.
Şeyler sessiz ve derin hamlelerle,
tanımlayıp anlamlandırma, dilimleme ve
bölümleme, özneleştirme ve nesneleştirme

operasyonlarına tabi tutulur. Her şeyin bir
sınırı vardır. Kalıplara sokulur, kıyafetler
giydirilir, kimliklere bölünür; sistemin
devamlılığının güvence altına alınması için
araçsallaştırılarak “disipline” edilirler7.
Büyük bünyeler haline gelen aracı
kurumlar da (ulus) devlet organizmasının
bu müphem süreci yöneten mekanize
birlikleridir. Kurumlar anormal/norm-dışı
olan her şeyi normalleştirirken; ideoloji de
normal bireyi özneleştirme yoluyla kalıbına
uygun hale getirir. Rekabet, sınıf çatışması,
ırkçılık, toplumsal iş bölümü, toplumsal
sözleşme, toplumsal istikrar gibi kavramsal
çatkılar yanlış-bilinci kurarken; statü,
konfor ve iyileştirme-ilerleme yanılsamaları
yanlış-yönlendirmeleri gerçekleştirir. Bu
düzen en görünür olan fabrika’dan,
görünmez olan hapishane, hastane, okul ve
daha da görünmez olan toplumsal cinsiyet,
statü, adalet, meslek, zaman çartları, kent
mekanı planlamaları ve “disiplin’er”
yaşam pratiklerinden hayata sirayet eder.
Tesadüf değildir ki, bilginin disipline
edilmesinin ortamları olarak mesleki
disiplinler şiddetin en görünmez olduğu
aralıktadırlar. Bilgi bir yandan antropoloji,
etnoloji, pedagoji, ortopedi, vb. bir sürü
aralıktan nesnesi olan insana disipliner
şiddet uygularken, bir yandan da öznesi
olan insanın zihinsel ve gündelik pratiğini
disipliner şekillenmeye tabi kılar. Bu
görünmez şiddetin yarattığı yanılsama
gündelik hayatta farkedilmez. Çalışan ve
aslında “refah içerisinde” olan meslek
insanı hangi sistemin aygıtı tarafından
sömürüldüğünü farketmez, içinde bir
rahatsızlık vardır ama bu toplumsal statü
üzerinden doğan refah onu her seferinde
sorunu başka mikro alanlarda-ilişkilerde
aramaya yönlendirerek oyunu sürdürmeye
ikna eder.

Yolda düşüp kalan her insan yığını, sınıflı
toplumda yerine getirilmesi gereken role
uygun ideolojiyle pratik olarak donatılmış
bulunur: Sömürülen olma rolü (son derece
“gelişmiş” “mesleki vicdana”, “ahlaki”,
“medeni”, “milli” ve apolitik vicdana
sahip), sömürü görevlisi olma rolü (işçilere
emretmeyi, işçilerle konuşmayı bilmek:
“insan ilişkileri”), baskı görevlileri
(emretmek ve “tartışmaya yer
bırakmadan” itaat ettirebilmek ya da
siyasal yöneticilerin tumturaklı boş
sözlerini kullanabilmek) ya da profesyonel
ideologlar olma görevi (vicdanları saygı ile,
yani hak ettikleri aşağılama, şantaj ve
demagoji ile işleyerek, Ahlak, Fazilet
“Aşkınlık”, Millet, Fransa’nın Dünyadaki
Rolü vb. ile besleyebilme yeteneği)8.

Disiplinler, “genel egemenlik kurma
formülleri9” haline gelmişlerdir. Modern
toplumun zeki, çevik, ahlaklı bireyinden
talep edilen toplumsal rolü gereği
“yapması gerekeni” her koşulda yapmak
üzere itaat etmesidir. 

Peki ya yeni Özgürlük’ler?
Kendini daha o zamanlardan iki toplumsal
oluşum tipi arasındaki odak noktasına
yerleştirmiş olan Kafka, “Dava”da hukuki
biçimlerin en korkutucusunu tasvir etmişti.
Disiplin toplumlarının “görünüşte beraat”i
(iki hapis arasındaki hal); ve denetim
toplumlarının “sınırsız erteleme”si (sürekli
değişim halinde)10.

Bu katı yapının sıvılaştığı aralıklar olarak
çok-disiplinli, çok-dilli, çok-yönlü, çok-
katmanlı, çok-oyunculu11 çözülmeler
disiplinin azaldığı bir sisteme doğru
evirilmenin başladığını imliyor gibi 
görünür. Ancak, bu yalnızca büyük
bünyelerin karşıtı olarak oluşabilecek 
büyük hareketleri ve büyük hayalleri
parçalayan bir fizyon vakasıdır. Neo-
kapitalizm12 taktiksel bir alandan
kurulmaktadır. Bireyin, vatandaşın,
kentlinin özgürleşmesinden çok Kapitalin
özgürleşme serüvenidir. İktisadının temelini
artık üretimden değil (ürün ve) tüketimden
alan bu sistem, insana üretici bir güç olarak
değil tüketici bir güç olarak ihtiyaç duyar ve
tahakkümünü disipline edilmiş bir tüketici-
özneleştirme üzerinden gerçekleştirir.
Küredeki tüm özgünlükleri tek bir pota olan
değerler sistemine indirgeyip takas edebilme
yetisine sahiptir. Bu potanın ortamı da
kentleşme, kent toplumudur. Karmaşık
homojenlikler ya da steril heterojenlikler
yaratarak küreyi ağ gibi saran kapitalist
kentleşme biçiminin güç odakları metropol
kentler; yanlış-bilinci kentsel dönüşüm,
soylulaştırma, kamulaştırma, yer değiştirme,
girişimcilik, rant, turistik değer vb.
kavramlar; ve motivasyonu da sonsuz
mücadele ve çatışmanın sürekliliğidir. 

“Mimar’lık” ile ne ilgisi var?
[..] kent: insanın içinde yaşadığı dünyayı
daha çok gönlüne göre yeniden yapmada
en başarılı girişimidir. Ama eğer kent
insanın yarattığı dünyaysa bundan böyle
orada yaşamaya mahkum olduğu 
dünyadır da. Böylece dolaylı yoldan ve
görevinin doğasına dair hiçbir açık algısı
olmadan kenti yaparak insan kendini
yeniden yapmıştır13.

Tam bu noktada, bu yazının temel hedefi
olan “Mimar’lık” konuya dahil olur.A
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Söylenen üzere, gerek iktidarlar, gerekse
sistemler sürekli olarak üretmek,
örgütlemek, karşı-tepkileri üzerinden 
yeni hamleleriyle güçlenmek üzere bir tür
süreklilikler dizinine bağımlıdırlar.
Özellikle sistemin sürekliliğini, iktidarın da
görünürlüğünü mekansal (artı-değer)
üretimi üzerine kurduğu bir ortamda,
mimarlık mesleğinin “yapma” odaklı bir
disiplin olarak sistemin disipliner bir aygıtı
haline gelmesi kaçınılmazdır. Öyle ki sivil,
yani toplum-yönetsel olanın bir anlamının
da inşai hareket olması bile tesadüf olamaz. 

“Eskinin enkazı üzerine yeni kentsel
dünyayı yapmak için şiddet gerekir14.”

Hem kendi retoriği, kavramsal çerçevesi,
disiplin çatkısı; hem somut ve hızlı tepkime
süresine sahip üretim ve tüketim iktisadı;
hem de mekanın toplumsal formasyona
büyük etkisinin keşfi vasıtasıyla
“Mimarlık”ın bu çarkın çok önemli bir
noktasında olduğu yadsınamaz. 

Modern sanayi toplumundaki sosyal
mühendislik yanlış-rolü gereği, imar 
eden mimar-özne disipliner toplumun 
tüm gündelik yaşamını kurgulamaya
muktedir olduğu ilanının ardından, 
post-Fordizmin ayak izlerini takip eden
post-modernizm sürecinde günahını
apolitik bir alana kaçışla çıkarmıştır.
Ancak bu apolitik edilgen durumda da
bugün tüm gücünü yitirmiş, mekanın
asasını kendi acziyetini hissettiği yapı-
şirket-kuruluşlarına, yerel yönetimlere,
imar yönetmeliklerine, imge-değerine
ve maliyet hesabına devretmiştir. 

Karşı Dur’manın bir yolu yok mu?
Adaletsizliğin kendi yayı, ipi, kasnağı veya
levyesi var ise, o zaman sonuçların çok da
kötü olmayacağını düşünebilirsiniz; ama
eğer bunların işlemesi için size ihtiyacı
varsa, yani siz bir başkasına adaletsizlik
getirecekseniz, o halde derim ki, o yasayı
çiğnemelisiniz. Bırakın hayatınız işleyen
makinayı durduracak karşı kuvvet olsun.
Yapmam gereken, hiçbir şekilde tasvip
etmediğim bir yanlışa alet olmadığımdan
emin olmaktır15.

Yoğun mücadele ve çatışmanın süregeldiği
bir ortamda iktidar meşru ve gayri-meşru
tüm aygıtlarını kullanırken bir durma anı
tepkimeye odaklı tüm sistemi anlık sekteye
uğratmıştır. Eylemin varlığının eylemsizlik
üzerinden kurulması ile disiplin araçlarının
ne (mekansal) varlığı yokluk haline
getirebilmeleri, ne de eylemsiz eyleme yanıt

verebilmeleri mümkün olmuştur. Duran
adam durduğu anda tüm aygıtlar işlevlerini
yitirmiş, sistem kısa devre yapmıştır.

Sonsuz bir tahakküm istenci üzerine kurulu
ve hareketin-eylemin-yapma ediminin
sürekliliğinden beslenen mükemmel
operasyonel ve organize bir sistemin,
sistem hatası olarak açığının bulunması
yoluyla bir karşı dur’uş gerçekleştirmek
mümkün olmuştur. Daha önce de
Sokrates’in savunması, Henry David
Thoreau’nun hapse atılması, Mahatma
Gandhi’nin tuz yürüyüşü, Rosa Parks’ın
otobüs boykotu ve birçoğunun oturma
eylemi, ölüm orucu, grevi, boykotu, 
işgali süresince de iktidar ve aygıtları bir
bireysel karşı duruşla karşılaşmışlardır.
Pasif direniş ya da sivil itaatsizlik olarak
adlandırılan bu yöntemlerin ise temel 
ortak özellikleri bireylerin öncelikle
kendilerine dürüst olarak doğru bildiğini
yapma ve doğru bildiğini anlatma amacıyla
vicdani ama yasal olmayan, sonucunu 
göze alarak ve “diğerine” şiddet
göstermeden, tahakküm kurmadan eyleme
geçmeleridir. Özellikle şok etkisinden
yaralanan bu tür pasif direniş ya da
duraklatma eylemleri anlıktır. Ancak, 
bir yaşam biçimi olarak sivil itaatsizlik
süreklilik gerektirir. Devlet-sivil
karşıtlığında devletin mekanizmaları 
gibi sivil (toplum)’in kabullerini ve 
o doğrultuda oluşan tüm yasa ve yasama
süreçlerini de sorgulamakla yükümlü olan
kişinin, tüm koşullarda doğru bildiği
hayatı sürdürmeye devam etmesi,
hakikat’in yolundan giderken kendi
bağımsız gerçeğini bulması da Gandhi’nin
deyişiyle “satyagraha”nın uygulanmasının
olmazsa olmaz koşuludur16: 

Ben, önce insan olmamız gerektiğini, daha
sonra başka sıfatları edinmemiz gerektiğini
düşünüyorum. Yasalara duyulan saygının
doğrulara duyulan saygıyı geçmesi istenen
bir şey değildir17.

Bu minvalde, köylünün köylü olmaktan,
işçinin işçi olmaktan, kentlinin kentli
olmaktan ve insanın insan olmaktan gelen
karşı-duruş üretme hakkı, Thoreau’nun
deyimiyle “direniş ve biat etmeyi
reddetme” hakkı mutlaka vardır. 

Bu noktada sorulması gereken, bir
müdahale alanı olarak imar etme eylemi
(form’ation of space) olan mimarlık,
benzer bir kaçış yöntemi ya da kırılma
noktası ile sistemi krize sokma yetisine
sahip midir? Mimarlık disipliner 

sistemini bir “durak”lama ile kısa 
devreye uğratabilir mi? Mimari üretim
biçimi için bir “durma” anı, duraklama
hali mümkün müdür? Thoreau’nun 
“birey devlete kafa tutabilir mi18” sorusu
devşirildiğinde, “mimar Mimarlık’a kafa
tutabilir mi” sorusunun mümkünatı var
mıdır? Bunun da öncelikle disipline,
toplumsallığa ve getirdiği tüm hiyerarşilere
itaatsizlik yolu ile olabileceği kabul
edilmelidir. İmar etmenin disipliner
çatkılardan sıyrılarak, sivilleşmesi; her
mimar-bireyin de kendi yasalar üstü
doğrularına göre hareket ederek önce
insanlığını-insanca yaşamını kurması
gerektiği görülmelidir.

“Kedere bir övgü yazmak değil niyetim,
sadece seher vaktinde tüneğinde dikilen
horoz gibi kuvvetle ötmek ve komşularımı
uyandırmak19.”  İrem Uslu, Kocaeli
Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim
Elemanı; ODTÜ Mimarlık Bölümü
Doktora Programı

Notlar:
1 Henry David Thoreau, Sivil İtaatsizlik, Kafekültür
Yayıncılık, 2013, s.7
2 Diğer’i üzerinde kurulan tahakküm olarak güç istenci
ve güç ilişkileri anlayışının arkeolojisi başlı başına uzun
bir tartışma konusudur. Bu metinde, güç/iktidar istenci
kavramının muktedir olma, tahakküm kurma ve kontrol
altına alma yanlış-içgüdüsüne indirgenmiş halinin
kurguladığı tüm insan yaşamı pratiklerinin sonuçları
vurgulanacaktır. 
3 Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik
Aygıtları, İthaki Yayınları, 2014. Konu üzerinde
derinlemesine tartışma yapar.
4 Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu: Gözetim
Altında Tutmak ve Cezalandırmak, İmge Kitabevi, 2013
5 a.g.e. s.208
6 Michael A. Lebowitz, “Kapitalizmin Sürekliliğini
Sağlayan Nedir?”
[http://www.ozguruniversite.org/httpdocs/guncelEmre.ph
p] Son Erişim: 10 Mayıs 2015.
7 Bu yönlendirme sürecinin politik-ekonomisi için
Althusser’in, sosyo-psikolojisi için de Foucault’nun
bahsedilen kaynaklarına derinlemesine bakılmalıdır.
8 Althusser, a.g.e. s.62
9 Foucault, a.g.e. s.210
10 Gilles Deleuze, “Denetim Toplumları”
[http://www.korotonomedya.net/kor/index.php?id=6,24,
0,0,1,0] Son erişim: 10 Mayıs 2015.
11 Multi-disiplinary, multi-lingual, multi-directional,
multi-player
12 Nam-ı diğer, esnek birikim, post-fordizm, neo-
liberalizm. David Harvey, Postmodernliğin Durumu,
Metis Yayınevi, 2003. Konu üzerinde derinlemesine
tartışma yapar.
13 David Harvey, “Kent Hakkı”
[http://www.sendika.org/2013/05/kent-hakki-david-
harvey] Son erişim: 10 Mayıs 2015 Harvey, Robert
Park’a referansla kenti anlatır.
14 a.e.
15 a.g.e. Thoreau, s.26
16 Mahatma Gandhi, “Satyagraha Nedir?”, Sivil
İtaatsizlik ve Pasif Direniş, Vadi Yayınları, 2012, s.83
17 a.g.e., s.11
18 Thoreau, Sivil İtaatsizlik, a.g.e.
19 Henry David Thoreau, Walden, Zeplin Kitap, 2014,
s.103
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Siyasal Akıl -
Eyleyen İrade1

Geriliminde
Toplumsal Disiplin
Saliha Aslan  “Karanlık arttıkça ışıklar
da çoğalır2.”

Siyasal akıl, “siyasal düşünceyi üreten
kamusal topluluk3” olarak okunmalıdır.
Siyasal aklın ortak kanaati, kamusal
mekandaki pratikleri, deneyimleri ve
katılımcılığı, eyleyen iradenin aklın
düşünsel olanaklarını sınırlı ve üretkenlik
alanı daraltılmış bir praksise indirgemesiyle
sarsılır. Toplumu disipline etme sürecinin
siyasal akıl ve eyleyen irade arasındaki
gerilimde gelişim olanaklarının
daraltıldığının söylenmesi olasıdır.
Daraltılmış, baskılanmış, sıkışmış toplumun
disipline olmasını mümkün kılabilecek
kamusal alanda mekansal pratiklere
eğilmek gerekir. Toplumsal pratiklerin
bastırılması projesiyse eyleyen iradeye
aittir; ancak, toplumsal yapının
örgütlenmesi, mekansal yapının
örgütlenmesi ile mümkün olmalıdır. 
Kentsel mekanda yer alacak kamusal
işlevler, idari karakterin işlevsel alanı
olmaktan, kamusal kanaatin mekansal
pratiklerinin imkanlı mekanı olmaya
evrilmelidir. Toplumsal yapı, mekan
aracılığıyla kendini yeniden inşa etmeli;
kentli olma bilinci ve kentsel hafıza yeniden
canlanmalıdır. Bu tartışma, bu noktadan
itibaren siyasal aklın özgürleştirilmesini ve
toplumun düşüncesini, pratiğini mümkün
kılan mekansallığın üretilmesini teşvik
edecektir. Bu yolla, geliştirilen toplumsal
yapı-mekansal yapı etkileşimi tartışması da,
toplumu disipline etmenin basit bir aracı
olan eyleyen iradenin baskın varlığı ve
pratiğinden öte, bu iradenin kendini varetme
biçimini ve aktif rolünü eleştirecektir. 

“Kaynak da beslenir4.” Siyasal akıl,
biraraya gelerek kamusal topluluk ve
kalabalığı var eder; siyasal düşünceyi
üretmek ve eylemek adına. Ancak mekanı
ve kenti diriltecek özne kimi zaman, siyasal
aklı ve onun yeteneklerini köreltecek erkin
duyarsızlığı ve onu siyasal özneye
indirgeyecek gücün eylemleri karşısında
savunmasızdır. Kamu oyu önemsenmelidir.
Mekanı diriltecek, kente soluk
kazandıracak öznenin ürettiği düşünce
kayda değerdir. Habermas,

“kamuoyu”nun “halkın eğitim ve iletişim
yoluyla, temellendirilmiş bir düşünceyi
kavrayacak duruma getirilmesinden sonra
kamusal tartışma içinde5” oluştuğunu dile
getirir. Öyleyse, bu tür bir eğitim ve
iletişimin yolunun açılması gerektiği
açıktır. Toplumun disipline edilmesi eğitim
ve iletişim araçlarının geliştirilmesiyle
mümkün olacak, asıl aktif olması gereken
kamuoyu iradesinin bilinçli temeli atılmış
olacaktır. Tasarımcının kurduğu üst-dilin
derinliklerini kavrayabilen gündelik
hayatın aktörleri, bu üst-dilin yapısallığına
katkı koyma yetisine eriştiği anda siyasal
aklın ürettiği düşünce de, iradenin dahi
yeniden biçimlenmesini sağlayacaktır.
Siyasal işlev üstlenen birey, ancak kentli
olma bilincini, kente dair verilen kararları
bilinçli bir şekilde yorumlama kabiliyetine
sahip olduğu ölçüde Habermas’ın sözünü
ettiği “akıl yürüten kamusal topluluklar”
halkasına katılabilecektir. Bu, değerlidir;
bireyin, üzerinde yaşadığı kent toprağına
yapılan müdahalelerde temel hakları
vardır. Kişi, haklarını -kent hakkını-
aramalıdır. Öznelerin nesneler üzerindeki
rolü, belirgindir. Nesneyi örgütleyen ve
onda hakimiyet kuran özne, mekanda
varolarak iktidarını belgelemiştir;
böylelikle hiç şüphesiz, mekansal pratikleri
ve eylemleri de yönetir. Ancak, özneler
arasında daha hakim, baskın ve otoriter
olan karakterler nesneyi ya da mekanı,
daha da ötesi toprağı ele geçirmiştir. Ancak
unutulmamalıdır ki, mimarlık ve şehircilik
kaçınılmaz olarak sosyal sorumlulukları
olan evrensel bir projedir. Genel olarak
toplumu, özel olarak bireyi hem eğitir, hem
de dönüştürür; buna paralel olarak birey
de mekana ve kente katkı koyar. Mekan ve
mimarlık aracılığıyla toplumlara, farklı
kesimlerden, görüşlerden, bölgelerden,
iklimlerden kitlelere, kalabalıklara, hatta
bireye ulaşmak mümkündür. Toplumun
organizasyonu, örgütlenmesi veya 
disipline olması, pekala özgür mekanın
tasarlanmasıyla mümkündür. Kaynak ister
mekan, ister birey/toplum; birbirinden
karşılıklı beslenir.

“Anlatıya yön veren şey, ses değil
kulaktır6.” Toplum bireylerden oluşur.
Bireye toplum aracılığıyla ulaşılabilir;
topluma ise mekan aracılığıyla ulaşmanın
yolları tartışılmalıdır -buna daha önce
değinmiştik. Mekan; gücü ve otoriteyi
yansıtma zaafına düşebilir (Resim 1); bu
arada bireyi ihmal ettiği ölçüde ister
istemez “toplumsal disiplin(sizlik)”i
doğurur. Modern toplumun ve otoritenin
ihmal ettiği birey, her gün monoton bir

şekilde makineleşmiş insanın öyküsünü
sergiler. Hikaye basit ve yalındır; çağın
koşulları, sistemin doyumsuzluğu, modern
zaman kişiye nasıl dikte ettiyse, birey işte
ona tabidir; adeta, kişi bir makineden
farksızdır. İçinde yaşadığı toplum artık ona
yabancıdır; o kalabalıklar içinde yalnızdır.
Mekan, soğuk, aldatıcıdır; kent ise
yanılsamalarla doludur, kuralcıdır,
sıkıcıdır; gündelik yaşantı toprağın
ezberlenmiş parselleri arasında sıkışmıştır. 

Toplum, tam da günün her saatinde
modern zamanın ağına takılmış, birey ise
kalabalık onu nereye sürüklerse oraya
savrulmuştur. Bu arada, Harvey’in
“bürokratik yönlendirilmiş tüketim
toplumu” tanımı, otoriteye veya zamana
tabi, nereye sürüklendiğini kavrayamayan
kalabalıklara bir gönderme olarak
okunabilir. Burada, kalabalığın tam
çekirdeğindeki bireyi tekrar anmak gerekir,
onun için bu durum hayli karmaşıktır. 
O, bu sistemin bunalımı ve ağırlığı altında
ezilmiş, modern zamanların hastalığına
tutulmuştur; ancak çektiği kalp ağrısı ona
sorgulamayı hatırlatacaktır. Farkındalık
mühimdir. Farketmemişse, itaat etmek
zorundadır. Öyleyse bu anlatıya yön
verecek bireyin hassasiyetidir. 

Hassasiyetle ve ahlaki duyarlılıkla yola
çıkan bireyi ne beklemektedir? Kafka’nın
ilk olarak 1915 yılında yayımlanan
“Dönüşüm” adlı eserinin öyküsü, bu
anlamda bir ipucu verebilecek midir?
Öykü, bir sabah Gregor Samsa’nın
uyandığında, kendisinin dev bir böceğe
dönüştüğünü farketmesiyle başlar ve sonra
bu inanılması güç durumun hayatında ne
tür değişiklikleri başlattığını konu alır.
Toplumdaki iletişimsizliğin ve
yabancılaşmanın temsili olan karakter,
sorgulamadan iş gücünü kesintisiz üreten,
aynı zamanda ailesine ve patronuna karşı
sorumlulukları olan bir bireydir, ancak geri
dönülemez bir dönüşüme uğramıştır. İçine
düştüğü bu yeni durumla mücadele
etmenin yanısıra, kendisini ailesine ve
topluma kabul ettirmekle de uğraşır; ancak
bir anlık sorgulama onu toplumdan
dışlanmaya itmiştir. Sonunda Gregor’un
ölümüyse, bir yokoluşun ve toplumdan
soyutlanmışlığın göstergesidir. Birey,
toplumsal disiplinsizliğin kaynağı olarak
görülür. Oysaki, asıl toplumsal disiplini
arayanın o olduğu görülmemiştir.

“Kent’in üzerinde ne kadar da çok tehdit
var7.” Kent mekanını tehdit eden ve
toplumsal disiplinsizliği yaratan önemli birA
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unsur kentin sokaklarında varlık bulan
suçtur. Bireyin suç işlemesi, toplumun
düzenini, güvenliğini ve kent mekanındaki
asayişi tehdit eder. Jane Jacobs’ın 1961’de
New York (Resim 2) ve Toronto
kentlerinden hareketle yazdığı “Büyük
Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı”
adlı kitabı, İkinci Dünya Savaşı sonrası
modern kentin planlanmasına yönelik
eleştirel yaklaşımların geliştirilmesini
önerir ve şehir sakinlerinin de içinde
yaşadıkları mekanlara dair söz hakları
olduğunu hatırlatır. Jacobs’a göre,
şehirdeki asayişten şehir sokakları ve
kaldırımları sorumludur8. Küçük coğrafi
bir alanda bile, çok fazla insan
yaşadığından, onların birbirlerine yabancı
olduklarını belirtir (Resim 2). Böyle bir
semtte, yabancılar arasında sokakta
dolaşan bir insanın kendini emniyette
hissetmesinin önemine değinir; sokağı
kullanan insanların sokaktan korktukça
sokağı daha az kullandıklarını ve böylelikle
“sokağın asayişinin” azaldığını ileri sürer9.
“Şehrin tehlikeli olması sorumluluğunu
azınlıkların, yoksulların ve serserilerin
üzerine atmanın” sorunu çözmediğini,
suçun altında “derin ve karmaşık
toplumsal sorunların” olduğunu iddia eder
ve “kolay suç işlemeye gayet uygun yeni
semtler inşa etmenin budalalık” olduğunu
vurgular. Ayrıca, kamusal huzuru polisten
ziyade, sağlayacak olanın yine halkın
kendisi olduğunu savunur. Jacobs’ın
“sokağı izleyen gözler” veya “sokağın
doğal sahipleri10” olarak tanımladığı
halkın sokağın asayişindeki rolü üzerine
tespitleri ilginçtir. Örneğin, sokaktaki
binaların arka cephelerini sokağa dönerek
sokağı körleştirmelerinden yakınır, çünkü

bu durum sokağın otokontrolünü engeller.
Bir sokakta köşe başındaki küçük bir
dükkan veya sokağa bakan bir mutfağın
penceresi sokağı gözetir, kollar. Jacobs’a
göre, sokaktaki dedikodu, takdir, tenkit
gibi faaliyetler ya da insanların birbirini
tanıması ve lafların kolayca yayılması da,
bin polis ya da güvenlik görevlisinden daha
fazla asayiş sağlar. 1960’ların sonu ve
1970’lerin başlarında kent sorununa ilişkin
çalışmalarıyla bilinen Henri Lefebvre’nin
teorik çerçevesini çizdiği kent hakkının,
kentsel kararlara bireysel katılımı davet
ettiğini de burada hatırlamak gerekir.
Sokağın sahipleri hem varlığıyla hem de
düşüncesiyle tasarım fikrine katılmalıdır.

Kalabalıkları ve akıl yürüten kamusal
toplulukları taşıyan kentsel mekanda veya
sokakta vuku bulan “suç” ve “ceza”nın
kavramsal açılımlarına burada yer
verilebilir. Suç, toplumsal disiplinin
bozulmasında rol oynar; mekan ve suç
birbirini arzularsa, kentte güvenlik, asayiş
ve disiplin tehdit altındadır. Ceza, en
temelde suç karşısında yargının verdiği
karardır; ancak, birey açısından ceza bu
karardan daha fazlası olabilir. Nitekim,
cezanın bireyin ahlaki ve vicdani
duyarlılıklarını geliştirmesine yönelik
yeniden değerlendirilmesinin, hapis veya
sürgünden daha etkili sonuçlar
verebileceğinin altı çizilmelidir. Bugün,
modern bireyi anlamak için, bunalım
anının modern zaman ve mekan/kent ile
ilişkisinin tartışılması gerekir. Bireyi suça
götüren etkenleri, yalnızca yoksulluğa veya
benzeri ekonomik ya da kişisel psikolojik
bileşenlere indirgemek daha geniş kentsel
ilişkileri gözden kaçırmaya fırsat verir;

halbuki, modern bireyi hastalıklı kılan,
şizofrenik karaktere bürüyen son yirmi
yılın mekansal hastalıklarından bahsetmek
de mümkündür. Vidler, “Warped Space”
adlı kitabında 19. yüzyılın sonuna doğru
metropole dönüşen Avrupa şehirlerinin
Westphal, Henri Legrand ve Soulle’un
“agorafobi (agoraphobia)” ve Benjamin
Ball’ın “klastrobi (claustrophobia)” olarak
tanımladıkları kentsel hastalıkları
barındırdıklarına değinir. Sokağın,
mahallenin veya kentin asayiş sorunu,
mekansal hastalıklar, mekana hükmeden
tasarımcı veya paydaşlarının kentsel
mekana müdahaleleri ve benzeri tüm
bileşenler toplumsal disiplinin sekteye
uğraması problemini tekrar gündeme alır.
Toplumsal disiplini, ancak çekirdekte olan
bireyin disipliniyle, eğitilmesiyle hatta
modern zamanın hastalıklarının tedavi
edilmesiyle sağlamak mümkündür.
Öyleyse, toplumsal disiplinin sağlanması
için, disiplin toplumunun gözetim
toplumuna dönüşmesi şart mıdır? Eyleyen
irade, üzerinde bürokrasi kurduğu siyasal
aklı otoriter bakış açısıyla yarattığı 
-ileride bahsedeceğim- “görünmeden
gözetleme” yoluyla mı disipline edecektir?
Burada, yolunda gitmeyen bir akış söz
konusudur. Asıl tıkanıklık tam da bu
noktada boy gösterecektir. 
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1 David Harvey’e göre New York’un silüetinde
kişisel gücün temsili. [Kaynak: David Harvey,
Postmodernliğin Durumu, Metis Yayınları,
Beyoğlu, İstanbul, 1996, (Harvey 1990), s. 91.]

2 New York (Fotoğraf: Ben Simmons, SIPA.
Kaynak: “Kent ve Kültürü”, Cogito, Yapı
Kredi Yayınları, Sayı: 8, Yaz 1996, 6. baskı,
İstanbul, Şubat 2012, s. 96).
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Ray Bradbury’nin 1954’te kaleme aldığı
“Fahrenheit 451” adlı kitabında,
Habermas’ın haber verdiği “akıl yürüten
kamusal topluluklar” olarak
okuyabileceğimiz, toplumsal disiplini
sağlamaya çalışan bir siyasal aklın
yansımalarına tanık olunabilir. Hikaye,
toplumun bilgi alanının daraltılması ve
düşünce üretmesinin engellenmesi uğruna
tüm hanelerdeki, kütüphanelerdeki kitap,
dergi ve gazetelerin toplanarak
yakılmasıyla başlar. Bana göre siyasal aklı
temsil eden kitaptaki bazı kahramanlar, 
bu durum karşısında metinleri ezberlemeye
koyulurlar. Hafızaya alınan satırlar
paylaşılmaya, insanlara aktarılmaya hazır
hale gelir. Böyle bir duyarlılık ve aklın
önünde saygıyla eğilinir. 

“Şehir, toplumsal ilişkilerin özünü inşa
eder, ortaya çıkarır ve sunar11.” Çoğul

olanı örgütlemek, tekil olanı örgütlemekten
hayli fazla emek ister. Onu örgütlemenin
yolunun mekanı işlevsel ve hiyerarşik
düzene oturtmaktan geçtiğine inanan
yaygın görüşün amacı; gözetilen,
baskılanan ve aynı zamanda bir makine
gibi işlev gören toplumu inşa etmek, dahası
kendine tabi, Foucault’un deyimiyle,
“itaatkar bedenler,” imal etmektir. İdari
denetim ve gözetim, yaşantının ve daha
önemlisi dayatılan yönetsel mekanın her
zerresine işlemiş; disiplin mekanı
bedenlerin sayısınca parsellere ayrılmıştır12.
Eyleyen iradenin her türlü disipline yönelik
aygıtları, bileşenleri veya taktikleri en
temelde deneyimsel veya özgün mekan
tasarısının önünü tıkar; analitik bir mekanı
örgütlemeyi arzular. Disiplin mekanı,
“kitleyi sabitleştirmeye,” kentsel
mekanlara yansıyan düşünceleri
dindirmeye ve sakinleştirmeye heveslenir.

Bu yeni düzenek, Foucault’nun öngördüğü
şekilde “egemen kılacağı katı disiplinle, bu
büyük makinenin tamamını kucaklamayı,
ama gene de en küçük bir ayrıntının bile
elinden kaçmasına izin vermemeyi”
hedefler13. Ancak, siyasal akıl ve onun
eylemsel olanakları öngörülememiştir.
Siyasal aklın ortak iradesi, kitlelerin
mekanın üretilmesi sürecine katılımcılığını
teşvik etmeyi sürdürecektir.

Mekanı ele geçirerek toplumu örgütleme ve
disipline etme sürecinde sorunlara neden
olan iktidarın panoptik inceleme
yöntemine ilişkin Foucault’nun akademik
alandaki araştırmalarına da değinilmelidir.
20. yüzyılın sosyologlarından Foucault,
Jeremy Bentham’ın tasarladığı ve 
19. yüzyılın birçok kurumsal yapı tipine 
-akıl hastanesi, hastane, ıslahevi, eğitim
kurumları vb.- uyarlanmasının
öngörüldüğü panoptik yapı tipinden
hareketle, “iktidarın panoptikon tarzı”
deyiminin kavramsal açılımlarıyla ilgilenir.
Modern iktidarların “görmeden gözetim
altında tutma” fikri üzerine yoğunlaşır.
Bentham’ın 1785 yılında önerdiği yapı
tipinden esinlenerek, Foucault üst
mekanizmaların mekan aracılığıyla
“görünmeden gözetleme” ve “sürekli
gözetleniyormuş hissi” yaratma 
kurgusunu tartışır. 

Foucault’nun, “disiplin”in “bedeni gücün
en düşük maliyetle “siyasal” güç olarak
küçültüldüğü ve yararlı güç olarak
maksimuma çıkartıldığı üniter teknik süreç
olduğunu” bildirdiği hatırlanmalıdır.
Foucault’ya göre, Bentham’ın
“panoptikon”u “kendini sinsice
nesnelleştiren iktidarın” “hiyerarşikA
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3 Jeremy Bentham,
Panopticon’un planı
(Kaynak: Michel Foucault,
Hapishanenin Doğuşu:
Gözetim Altında Tutmak
ve Cezalandırmak, çev.:
Mehmet Ali Kılıçbay, 
5. baskı, İmge Kitabevi
Yayınları, Ankara, 2013, 
s. 18).

4 New York, Manhattan
(Fotoğraf: Ben Simmons,
SIPA. Kaynak: “Kent ve
Kültürü”, Cogito, Yapı
Kredi Yayınları, Sayı: 8,
Yaz 1996, 6. baskı:
İstnabul, Şubat 
2012, s. 9).

5 Londra (Fotoğraf: Ben
Simmons, SIPA. Kaynak:
“Kent ve Kültürü”,
Cogito, Yapı Kredi
Yayınları, sayı: 8, Yaz
1996, 6. baskı, İstanbul,
Şubat 2012, s. 80).
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gözetim, sürekli kayıt ve kesintisiz
yargılama” araçlarıyla kurduğu düzenin
mimarlık aracılığıyla varlık bulmasıdır.
Foucault, Jeremy Bentham’ın panoptik
mekanının tasarım ilkelerini (Resim 3)
şöyle aktarır14: “Çevrede halka halinde bir
bina, merkezde bir kule; bu kulenin
halkanın iç cephesine bakan geniş
pencereleri vardır. Çevre bina hücrelere
bölünmüştür; bunlardan her biri binanın
tüm kalınlığını kat etmektedir. Bunların
biri içeri bakan ve kuleninkilere karşı
gelen, diğeri de dışarı bakan ve ışığın
hücreye girmesine olanak veren ikişer
pencereleri vardır. Bu durumda merkezi
kulede tek bir gözetmen ve her bir hücreye
tek bir deli, bir hasta, bir mahkum, bir işçi
veya bir ilkokul çocuğu kapatmak
yeterlidir. Geriden gelen ışık sayesinde,
çevre binaların içindeki küçük siluetleri
olduğu gibi kavramak mümkündür. Ne
kadar kafes varsa, o kadar küçük tiyatro
vardır, bu tiyatrolarda her oyuncu tek
başınadır, tamamen bireyselleşmiştir ve
sürekli olarak görülebilir durumdadır.
Görülmeden gözetim altında tutmaya
olanak veren düzenleme, sürekli görmeye
ve hemen tanımaya olanak veren mekansal
birimler oluşturmaktadır. Sonuç olarak,
hücre ilkesi tersine döndürülmekte veya
daha doğrusu onun üç işlevi -kapatmak,
ışıktan yoksun bırakmak ve saklamak- ters
yüz edilmektedir; bunlardan yalnızca
birincisi korunmakta ve diğer ikisi
kaldırılmaktadır. Tam ışık altında olma ve
bir gözetmenin bakışı, aslında koruyucu
olan karanlıktan daha fazla yakalayıcıdır.
Görünürlük bir tuzaktır.” 

Bentham’ın planındaki temel düşünce,
kalabalıkları, çoğunluğu kontrol altına
alma fikrine dayanır. Gözetleme ve kontrol
altına alma fikri, bireyi veya siyasal aklı
sorun olarak gören gücün, onu ele geçirme,
davranışlarını mekan aracılığıyla disipline
etme fikriyle paraleldir. Bu anlamda,
topoğrafyadan bağımsız yüksek katlı
blokların seri üretilmesi, sokakla ve
zeminle hiçbir sosyal ilişki kuramayan
gökdelenlerin ya da şehir içinde hız
yapmaya elverişli otobanların inşa
edilmesiyle ancak arsızlaşacağının
vurgulanması gerekir (Resim 4). Dev bir
gökdelenin metrelerce yüksekteki dar
penceresinden kente bakan birey ya da
sokağa yüzünü dönen sağır duvarların
yanında yürüyen kalabalık toplumsal
disiplini vadetmez (Resim 5).
Yönlendirilmiş mekansal pratiklerle, birey
tüketim ağına dahil edilmiş, gökdelenin bir
hücresine hapsolunmuştur. Mekansal yapı,

toplumsal yapıyla buluşmadığı,
uzlaşmadığı sürece ise, ancak toplumsal
disiplin(siz)lik sağlanır. Toplumsal disiplin,
herhangi görüşte olursa olsun eyleyen
iradenin toplumla uzlaşmasıyla
mümkündür. Bu niyetle, eyleyen iradenin,
tasarımcının ve paydaşlarının olanakları
bireye ve akla dönük mekansal tasarılar
üretmek aracılığıyla değerlendirmesi
beklenir. Aksi takdirde; amaç, araca
dönüşür. Geriye dönüp bakıldığındaysa,
beyhude bir uğraştır. “Geleceğin senaryosu
henüz yazılmış değildir15. “ Ancak, umut
etmek, hayal etmek zaruridir. İçinde
yaşanılan toplumda, haksızlığı yaratan,
düşüncenin önünü tıkayan, gözetleyen veya
baskılayan mekanizmaları eleştiren aklın,
en boğucu koşulların altında bile umutlu,
bilinçli davranması; ahlaki çöküşe 
izin vermemesi istenir. Kolaylıkla
görülemeyen, keşfedilemeyen bir 
aralıktan olası gelecek senaryolarını seyre
dalmakta ısrarcı olunmalıdır.

“Bilgenin yolu, şairin yolundan farklı
değildir16.”  Saliha Aslan, Y. Mimar,
ODTÜ Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi
Doktora Programı

Notlar: 
1 Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü,
çev.: Tanıl Bora, Mithat Sancar, İletişim Yayınları,
Politika Dizisi, 9. Baskı, 2010 (“Siyasal akıl” ve
“eyleyen irade” kavramları Habermas’ın adı geçen
eserinde yer almaktadır. Eyleyen irade kavramı,
Habermas’ın “düzenleyen akıl” ve “eyleyen irade”
karşıtlığı üzerine yaptığı derin tartışmalardan ziyade,
daha basit anlamda, bu yazı kapsamında mekana
hükmeden gücü veya tasarımcı ve paydaşlarını
kapsamaktadır).
2 Oruç Aruoba, Tümceler, Metis Yayınları, Beyoğlu,
İstanbul, 1994, s. 103.
3 Jürgen Habermas, s. 146.
4 Oruç Aruoba, s. 49.
5 Jürgen Habermas, s. 147.
6 Italo Calvino, Görünmez Kentler, çev.: Işıl Saatçioğlu,
Yapı Kredi Yayınları, Yenibosna, İstanbul, 2002, s. 177.
7 Henri Lefebvre, Kentsel Devrim, çev.: Selim Sezer, Sel
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Bir Ehlileştirme
Mekanizması
Olarak Sosyal
Konut: Rimelleri
Akan Bir Ülkü
Meltem Al  Michel Foucault, Türkçeye
“Hapishanenin Doğuşu” olarak çevrilen
“Disiplin ve Ceza” isimli kitabının
“Mahkumların Bedeni” isimli bölümüne,
18. yüzyıl Fransası’nda geçen ve çok iyi
betimlenmiş bir işkence sahnesiyle giriş
yapar1. Fransa kralını öldürmekle suçlanan
Damiens, Paris kilisesinin ana kapısının
önünde, Paris halkının huzurunda suçunu
itiraf etmeye zorlanır ve akabinde bir dizi
işkenceden geçirilerek infaz edilir. Foucault,
ölüm cezasına çarptırılmış bir mahkumun
topluma açık bir mekanda maruz bırakıldığı
ve okuyucuda dehşet ifadesi uyandıran bu
işkence biçimini en ince ayrıntılarıyla
tasvirler. 1757 yılının Parisi’nde geçen bu
olayda, suçlu olduğu iddia edilen Damiens’in
halk önünde cezalandırılmasındaki amaç,
yazarın nezdinde “kralın mutlak gücünü
cümle aleme tekrar ve tekrar göstermek” ve
bu dehşet olayı izleyen halkın gözünde
gizliden gizliye bir tehdit ve korku hissi
uyandırmaktır2. Dolayısıyla, bu işkence
yöntemi, suçlu olanın cezalandırılmasının
yanında, toplumun suç islemeye olan
meylini engellemek gibi çok daha önemli bir
amaca hizmet etmektedir. Foucault, işkence
ve teşhirle katmerlendirilen bu idam
cezasının 18. yüzyılın sonunda terkedilen bir
yöntem olduğunu belirtir ve fiziksel işkence
odaklı ceza yöntemlerinin yerini, disiplin ve
ehlileştirmeye dayalı cezaların aldığını
anlatır. Öyle ki, artık insan bedeni işkence
ile ehlileştirilmenin hedefi olmaktan çıkmış,
yeni disiplin yöntemleri kullanılmaya
başlanmıştır. Bu vurguyla birlikte, bahsi
geçen eserde, yazarın disiplin yöntemleri
üzerinde yaptığı tarihsel okumalara ve
çıkarımlara yer verilir.

Fiziksel şiddetin yüzyıllar boyunca iktidarın
bireyi ıslah etmek için kullandığı bir yöntem
olduğunu belirten Foucault, modern
topluma geçişle bu yöntemlerin yerini
toplumdan uzaklaştırılmanın, kapatılmanın,
tecridin ve nihayetinde gündelik pratiklerin
kontrol edilmesinin aldığını vurgular.
Böylece beden, fiziksel olarak işkenceye
maruz bırakılacak bir “şey” olmaktan çıkıp,
ehlileştirilebilir bir nesne olarak görülmeye
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başlanmış ve bedenin erk tarafından
hapishane, akıl hastanesi ve tecrit alanlarına
kapatılıp disipline edilebileceği
düşünülmüştür. Foucault’a göre, bireylerin
kapatılmasının amacı, birbirleriyle ve erk
mekanizmalarıyla çatışmayan -dolayısıyla
erkin bekası için bir tehdit oluşturmayan-
bireylerden oluşan homojen bir toplum 
inşa etmektir. Öyle ki, bireylerin yaşam
pratiklerini gizli ve açık yöntemlerle kontrol
etmek ve lüzum görüldüğünde yeniden
şekillendirmek, iktidarın dirliğini koruyacak
en temel pratiklerinden birine dönüşmüştür.
En nihayetinde, egemen ve güçlü olana göre
birey, onun mevcudiyetini sorgulamayacak
ve tehlikeye sokmayacak oranda bir
özgürlüğe sahiptir, aksi halde erk olan,
bireyin özgürlüğünü, bedenini ve
eylemselliğini sönümleme ve düzene 
tehdit oluşturan bireye tek taraflı
tasarruflarda bulunma hakkına haizdir. 

18. yüzyılda toplumsal yapının, düşünce
sistemlerinin ve bunlarla uzantılı olan iktidar
mekanizmalarının değişmesiyle beraber
işkencenin yerini yeni yöntemler almıştır.
Yeni iktidar yapılanmalarının disipline ve
ehlileştirilmeye dayalı ceza anlayışı, cezanın
odağını insan bedeninden zihinsel işkenceye
ve psikolojik tehdide kaydırmış ve bireylerin
yasal olmayan eylemlerde bulunmaktan
kaçınmalarını sağlamaya başlamıştır.
Foucault’a göre bu yeni disiplin
mekanizmasının en görünür şekilde işlemeye
başladığı alan modern kent düzenidir.
Modern kentlerin disipline edilen bir nesne
olarak değerlendirilmesi, akademinin
özellikle 19. yüzyılın sonundan itibaren yeni
bağlamlar üzerinden tartışmaya açtığı bir
konu haline gelmiştir. Günümüzün kentleri
üzerinden yapılan iktidar-birey-disiplin
okumalarından anlaşılacağı üzere, erkin
disipline etme yöntemleri şekil değiştirmekle
beraber aslında daha korkutucu bir hal
almaya başlamıştır. Erk olan, kendi
denetimindeki her türlü kurumu, toplumu
yönetmek, yönlendirmek ve nihayetinde
disipline edip ehlileştirmek amacıyla
kullanmaya başlamıştır. Denetime tabi
tutulan okul, hapishane, hastane gibi
kurumlar üzerinden yapılan okumalar,
iktidar mekanizmalarının içeri sızıp ele
geçirme ve denetleme eylemlerine 
ışık tutmakla kalmayıp, bu denetim
mantığının hakimiyet kurduğu diğer
ortamları/mekanları da seçebilmemize
olanak tanımıştır. Bugün, devlet eliyle
kurulan ya da devlet tarafından yürütülen
bütün kurumlarda benzer ıslah ve denetim
mekanizmalarının işlediğini söylemek
mümkündür. Dolayısıyla, sosyal devlet
olmanın öncül şartlarından sayılan ve
aslında gerçek anlamıyla kullanıldığı
takdirde bir hak olarak kabul edilmesi
gereken sosyal konut yapılanmaları da
disiplin mekanizmaların en şiddetli şekilde
işlediği ortamlara örnek olarak gösterilebilir.
Birinci Dünya Savaşının hemen ardından
Avrupa’da ve 1950’lerde Amerika Birleşik
Devletleri’nde yükselişe geçen sosyal konut
projeleri, 20. yüzyılın ilk yarısında
yaygınlaşan “herkes için barınma hakkı”
savıyla destek bulmuştur. 

Her ne kadar farklı bağlamlarda farklı
şekillerde yorumlandığı, uygulandığı ve
farklı sonuçlara zemin hazırladığı
gözlemlense de, düşük gelirli gruplara
barınma hakkını teslim etme ülküsüyle yola
çıkan sosyal konut projelerinin, kent
toprağını fakirlik, suç, uyuşturucu ve
hastalıkla özdeştirilen gruplardan
arındırmak, bu grupları yeni yaşamA
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1,2 Pruitt-Igoe, Saint Louis,
Projenin inşa öncesi konsept
çizimleri ve inşa edildikten sonraki
hali (Artstor Fotoğraf Koleksiyonu).
[http://library.artstor.org]

3 Pruitt-Igoe, Saint Louis, 1972,
Projenin yıkım aşaması (Artstor
Fotoğraf Koleksiyonu).
[http://library.artstor.org]

4 Chavez Ravine, Los Angeles,
1950, Bölge zorla tasfiye 
edilmeden önce (Los Angeles 
Halk Kütüphanesi, Online 
Fotoğraf Arşivi).



D
O

SY
A

pratikleriyle ıslah etmek ve devletin
kontrolünden çıkmalarını engellemek
amacıyla yürütülen birer disiplin
mekanizmasına dönüştüğü gözlemlenmiştir.
19. yüzyıl Avrupası’nda, sanayileşmenin
ivme kazanması köy ve küçük kentlerden
metropollere olan göçü de hızlandırmış ve
bu durum göç edilen kentlerde bir konut
sorununa yol açmıştır. Mevcut konut
stokunun yetersizliği sebebiyle kentlerin
“çöküntü” alanları olarak tabir edilen
bölgelerinde yaşamaya başlayan ve sağlıksız
koşullar sebebiyle çeşitli hastalıklara
yakalanan sosyal gruplar, bir taraftan da
ekonomik bir mücadelenin tam göbeğine
yerleşmek durumunda kalmışlardır3. Bu
bağlamda, mevcut koşulları iyileştirmekten
ziyade daha çok işçiyi daha uzun süreler
çalıştırmayı amaç edinen büyük fabrika
sahiplerince, fabrikalara yakın bölgelerde
işçiler için inşa edilen toplu konut 
projeleri, konut problemine kısa süreli bir
çözüm getirmiştir.

Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle
beraber, Avrupa’nın neredeyse bütün büyük
kentlerinde eskisine nazaran çok daha
büyük bir nüfus problemi ve dolayısıyla
konut ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Genel ve
yerel yönetimler ihtiyaç sahiplerine konut
sağlamak amacıyla yeni projeler başlatmış,
geliştirilen konut programları için yeni
bütçeler hazırlamıştır. Uygulanan konut
projelerinin -hem sosyal hem de fiziksel
açıdan- şartları sorgulanmaya açık bir konu

olsa da, özellikle kuzey Avrupa ülkelerinde
inşa edilen bu projelerin, “herkes için
konut” söylemine kısmen de olsa itibar
ettiğini söylemek mümkündür. Kimi
aktivistlerce, bu sosyal konut projeleri alt
sınıfa ucuz konut sağlamasının ötesinde
mevcut sistemin savaş neticesinde harabeye
çevirdiği mekanları da yeniden yaratma
imkanı sunmuştur. Her ne kadar barınma
hakkı üzerindeki tartışmalar diğer sosyal
disiplinlerin çalışmalarıyla desteklenmişse
de, iyi örnekler bir tarafa konulursa,
özellikle büyük şehirlerde düşük gelirli
gruplar için inşa edilen konut projeleri
kentlerin soylulaştırılmasına ya da alt sınıfın
belirli merkezlere itelenip kentin diğer
bölgelerinden uzaklaştırılmasına hizmet 
eden araçlara dönüşmüştür. Almanya,
Avusturya ve Hollanda gibi ülkelerde 20.
yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş ve diğer
coğrafyalardaki toplu konut projelerine
kıyasla çok daha iyi yaşam koşulları sunan
ve bir tür “sınıfsal farkındalığa” hizmet
etmesi amacıyla tasarlanan toplu konut
örnekleri mevcuttur. Öte yandan, bu
projelerin zamanla kent merkezinden
soyutlandığını, içerisinde yaşayanlara 
tek tip bir yaşam önerdiğini ve kentsel
soylulaştırmaya hizmet ettiğini de 
söylemek mümkündür.

Amerika Birleşik Devletleri’nde de
Avrupa’dakine benzer göç ve konut
problemleri yaşanmasına rağmen,
Amerika’da konut endüstrisinin özel
şirketlerin elinde olması, barınma hakkının
sosyal devletin bir gerekliliği olduğu algısının
toplum nezdinde yaratılmasını
zorlaştırmıştır. Bu iki coğrafyadaki
ekonomik, kültürel ve yönetimsel farklılar,

toplu konut kavramının hem farklı
algılanmasına hem de farklı şekillerde
hayata geçirilmesine neden olmuştur4.
1950’li yıllarda ABD’nin büyük kentlerdeki
eşitliksiz yaşam koşullarına çözüm olarak
sunulan konut projeleri, erken Modern
dönemin kentçi ütopyalarının kent
düzlemindeki yansıması olarak lanse
edilmiştir. Fakat 20. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren yükselen kentlerdeki
“çöküntü alanlarını” temizleme ve yeni bir
toplum inşa etme arzusu, sosyal konut
kavramının bir anlam kırılmasına
uğramasına ve konut projelerinin 
toplumu homojenize eden ve alt sınıfı
görünmez kılan birer araca dönüşmesine
sebebiyet vermiştir5. Bu noktada, erk
tarafından bir “ehlileştirme” aygıtına
dönüştürülen, ötekileştirilen grupların
“normalleştirilebileceği” bir platform olarak
önerilen bazı toplu konut projelerinin,
zamanla “disiplin” aygıtı olma niteliğini
yitirerek devletin bile el sürmekten imtina
ettiği mekanlar haline geldiğinin de altını
çizmek yerinde olacaktır.

Sözü edilen dönemin başarısızlıkla
sonuçlanan toplu konut örneklerine
baktığımız zaman, 1954’de inşa edilen
Pruitt-Igoe konut projesinin akla ilk gelen 
ve inşa edildiği günden itibaren akademik
çevrelerce en çok ele alınan, eleştirilen ve
üzerinden modernizm okumaları yapılan
örnek olduğu iddia edilebilir. Pruitt-Igoe, 
St. Louis’te, yaşam koşulları bakımından
oldukça geri kalmış ve zaman içerisinde
evsahipliği yaptığı siyahi komünite nedeniyle
ötekileştirilmiş bir bölgedeki kentsel
yenileme ve toplu konut projesidir. Proje,
gerekli sosyal, ekonomik ve kültürel
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rehabilitasyona başvurulmaksızın, salt
mekanın üretimini parasallaştırarak bölgeyi
“disipline” edebilmeyi amaçlamış, 
23 hektarlık bir alan üzerinde inşa edilen 
33 adet 11 katlı binadan oluşmuştur6.
Pruitt-Igoe’nın “konut hakkını”
gözetmekten ziyade, küçük bir disiplin
komünitesi olarak tasarlandığı gerçeği,
bölgenin fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak
kentten tecrit edilmesi ve temizlik ve
güvenlik gibi en temel hizmetlerden mahrum
bırakılmasıyla iyice dikkat çeken bir hale
gelmiştir. Bölgede hakim olan sosyal ve
ekonomik ayrışmaya rağmen “dönüşümü”
salt yapılı çevrenin yeniden inşasına

indirgeyen anlayış, pek de uzun olmayan bir
zaman dilimi içerisinde projenin çöküşünü
beraberinde getirmiştir.

Öyle ki, Pruitt-Igoe fiziksel şartlar ve hizmet
yetersizliği sebebiyle sosyal tecride maruz
kalırken, yanlış (veya aslında varolmayan)
sosyal ve ekonomik politikalar sayesinde
devlet mekanizmaları tarafından da disiplin
altına alınamayacak bir noktaya gelmiştir.
Bölgede artan suç oranı, konut alanı
çevresinin giderek ıssızlaşması ve devletin 
el atamadığı bir pozisyon alması, kontrol
altına alınamayan salgın hastalıklar ve
yerleşkede yaşayanların giderek daha da
ötekileştirilen bir kitleye dönüşmesi, 1971
yılında Pruitt-Igoe toplu konutlarındaki tüm
binalarının yıkılmasını izleyen süreci inşa
eden sebeplerdendir. Daha önce de da
belirtildiği gibi, Pruitt-Igoe’nin, mevcut
halkın yaşam koşullarını hiçe sayan tasarımı,
nitelik bakımından zayıflığı ve olanca
yüksek yoğunluklu apartman bloklarıyla,
“sosyal konut” kavramının uğradığı algısal
kırılmanın ilk ve en önemli örneklerinden
olduğunu söylemek mümkündür. 

Buena Vista Social Club albümleriyle 
ve Wim Wenders filmleriyle
hatırlayabileceğimiz Ry Cooder’in aynı 
ismi verdiği ve 2005’de piyasaya sürdüğü
albümde şarkı sözleriyle atıf yaptığı Chavez
Ravine’nin hikayesi de 20. yüzyılda sosyal
mühendislik vurgusuyla öne sürülüp farklı
amaçlarla hayata geçirilen ve pek de iyi
olmayan sonuçlar doğuran toplu konut
projelerine örnek olarak gösterilebilir. Los
Angeles’ta, ait oldukları sosyal ve ekonomik
sınıf sebebiyle devlet tarafından “tehlikeli”
bulunan Meksikalı-Amerikalıların yaşam
bölgesini yeniden tanımlama ve
bölgedekilerin yaşam pratiklerini baskılama
amacıyla önerilen Chavez Ravine projesi,
bugün bir disiplin aygıtı olan “toplu konut”
kavramının uğradığı anlamsal dönüşümü
yansıtmanın ötesinde, fakir halkın büyük
ölçüde mağdur edildiği bir hikayenin de
nesnesi olmuştur. Los Angeles’taki diğer geri
kalmış bölgeler gibi Chavez Ravine de,
1950’li yılların başında -bir diğer deyişle
konut krizinin had safhaya ulaştığı yıllarda-
Amerika’nın “slum clearance” adını verdiği,
gecekondu alanlarının temizlenip yeniden
inşa etme politikasına maruz bırakılmıştır.
Özellikle 1940’lı yılların sonunda çıkarılan
kent yasalarıyla beraber slum clearance
politikaları, kentlerdeki fakir bölgelerin
temizlenip ranta açılmasını kolaylaştıran
söylemlerle desteklenmiştir. Kent
merkezinden uzakta, yeşil ve küçük bir
yerleşim alanı olan Chavez Ravine, yaklaşıkA
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5 Chavez Ravine, Los Angeles, 1959,
Bölge halkı polis zoruyla evlerinden
uzaklaştırılırken (Los Angeles Halk
Kütüphanesi, Online Fotoğraf Arşivi).

6 Chavez Ravine, Los Angeles, 1962,
Dodgers Stadyumu inşası (Los Angeles
Halk Kütüphanesi, Fotoğraf Arşivi).

7 Aliso Village, Los Angeles,
Gecekonduların yıkımı (Los Angeles Halk
Kütüphanesi, Fotoğraf Arşivi).

8 Aliso Village ve ütopyan konut modeli,
1941 (Julius Shulman Fotoğraf Arşivi,
1936-1997, Getty Research Institute,
Accession No. 2004.R.10).
[http://www.getty.edu/research]
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2000 ailenin barındığı ve oldukça kısıtlı
imkanlarla hayatlarını sürdürdüğü bir
bölgeyken, sağlıksız yaşam koşullarından
kurtulmak için mevcut konutları yıkıp
bölgede yaşayanlara yeni konut
sağlanacağını bildiren devlet organları
tarafından 1951 yılında boşaltılmıştır. 
Bölge için yeni bir planlamayla beraber yeni
konutlar tasarlanmasına karşın, sosyal
mühendislik söylemleriyle başlatılan bu
süreç, mevcut gecekondulardan temizlenen
bölgenin özelleştirilmesi ve özel bir spor
takımına satılmasıyla beraber son
bulmuştur. Bölgede yaşayanlar başka bir
yere yerleştirilme sözü verilmesine karşın
sokağa atılırken, bir zamanlar konutlarının
bulunduğu arazi yeni bir spor kompleksine
döndürtülmüştür. Yerli halk uzun süre inşa
edilen stadyum çevresinde çadırlarda
yaşamaya dirense de tahmin edileceği 
üzere bir süre sonra bu çadırlar da 
bölgeden temizlenmiştir7.

“Sosyal konut” kavramının yalnızca söylem
düzlemindeki kullanımı bile, Chavez Ravine
ve çevresinin rant değerinin artmasına ve
bölgede yaşayanların kent çeperlerine doğru
itilmesine ortam hazırlamıştır. Bölge yeniden
inşa edilmiş, tehlikeli olduğuna kanaat
getirilen bütün “başıbozuk” yaşam
şekillerinden arındırılmıştır. Chavez
Ravine’nin trajik hikayesi, yazının başında
da belirtildiği üzere, kentlerde bir tehlike
olarak algılanan düşük gelirli toplulukların
ehlileştirilmesi için önerilen toplu konutların
başarısızlığından ziyade, toplu konut ya da
sosyal konut kavramının kendisinin nasıl 
bir pragmatist meşrulaştırmaya ve
soylulaştırmaya hizmet ettiğini kanıtlar
niteliktedir. Her ne kadar hayata
geçirilememiş de olsa, Chavez Ravine
üzerinde inşa edileceği vadedilen konut
projesi, bölgenin boşaltılması ve
“istenmeyenlerden” temizlenmesi için bir
ikna unsuru olarak kullanılmış, içinde
yaşayanlar herhangi bir bedel ödenmeden
kentten uzaklaştırılmış, bölge ıslah edilmiş
ve neticede ranta açılmıştır. Böylece kentteki
disiplin ve ıslah politikalarının kapitalizmin
istekleri doğrultusunda şekillendiğini iddia
etmek de zor olmayacaktır.

20. yüzyılda yine Los Angeles’ta inşa edilen
ve nihayetinde yine ötekileştirilenin
mağduriyetiyle sonuçlanan bir başka konut
projesi Aliso Village olarak isimlendirilen
konut projesidir. Modern mimarinin
öncülerinden olan Frank Lloyd Wright’ın
oğlu tarafından tasarlanan proje, kentte
fakir nüfusun yaşadığı bir diğer bölgenin
“temizlenmesini” amaçlayan daha geniş

çaplı bir projenin parçası olarak tasarlanmış
ve 1941 yılında inşa edilmiştir. Çok katlı,
yüksek yoğunluklu, yeşilden ve sokak
yaşamından kopuk toplu konut örneklerinin
aksine Aliso Village projesi, yeşilin içerisinde
yer alan, çok tipli ve alçak binalar olarak
tasarlanmıştır. Proje, 20. yüzyılın ikinci
yarısına doğru hızla yükseliş gösteren ve
kentler içerisinde küçük kırsallar yaratan
kent ütopyalarına öykünmüştür8. Konut
aktivistlerince de desteklenen proje, halkın
nerede yaşayacağını tayin etmekle kalmayıp
nasıl yaşayacağını da belirlemek ve yeni bir
sınıf yaratmak amacıyla sunulmuştur9.

Projenin uygulanmasından önceki dönemde
“marjinal” olarak kabul edilen bölgedeki
dönüşüm bazı kesimler tarafından olumlu
karşılanırken, bölge sakinleri yeni yapılacak
konutların kira bedelini ödeyemeyecekleri
endişesiyle evlerini terk etmemek ve projenin
inşasına engel olmak hususunda uzun süre
direniş göstermiştir. Projenin hayata
geçirilmesiyle beraber bu konutlarda
yaşayabilecek ekonomik güce sahip olanlar
konutlara yerleştirilmiştir. 1960’li yılların
sonunda artık iyice artan nüfus, bölgenin
hala devlet desteği alamaması, ekonomik ve
fiziksel yetersizlikler, bozulan çevre
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koşulları, salgın hastalıklar ve artan suç
oranı sebebiyle Aliso Village bu sefer
eskisinden de sefil bir hayata ulaşmıştır10.
Toplu konut projesini bir soylulaştırma
yöntemi olarak kullanan devlet, aradan
geçen sürede bütçedeki kısıtlılıklarını bahane
ederek bölgeden elini tekrar çekmiş ve 
Aliso Village’i kendi haline bırakmıştır.
2000 yılında bölgedeki suç oranını 
azaltmak amacıyla yıkılan konut bölgesi,
aynı senaryoya tekrar ev sahipliği yapmak
üzere yeniden planlanmıştır. Aliso Village
da, -yukarıda sözü edilen diğer örnekler 
gibi- devletin mekansal ve sosyal 
düzlemdeki disiplin aracı olarak 
kullanılmış, bölge halkının mağdur 
edilip uzaklaştırılmasına sahne olmuş ve
nihayetinde mevcut ekonomik sistemin
taleplerine kurban edilmiştir.

Bu yazıda örneklenen ve Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki “sosyal konut” söylemi
altında inşa edilen ya da sadece önerilen
konut projeleri, yukarıda da sözü edildiği
gibi, “sosyal mühendislik” kavramının
devletin disiplin politikalarına dönüşmesini
doğrular niteliktedir. Batı’da örneklerine
çokça rastlayabileceğimiz bu projeler,
modernitenin özünü oluşturan bir düşünce
akımının ürünleri gibi sunulmuş olmakla
beraber, ötekileştirilmiş sosyal grupların
yaşadıkları bölgelerden tasfiye edildikleri 

ya da o zamana değin sürdürdükleri yaşam
pratiklerinden vazgeçirildikleri yeni
senaryolara hizmet etmiştir. Öte yandan,
Avrupa ve Amerika’daki örneklerin yanısıra
içinde olduğumuz coğrafyadaki toplu/sosyal
konut yapılanmalarına baktığımızda da,
“halk için ucuz” konut söyleminin Türkiye
özelinde de hem bir disiplin/soylulaştırma
aracı olarak kullanıldığını, hem de düşük
gelirli gruplara hizmet maskesi altında
kentsel mekanı ranta açtığını söylemek
mümkündür. Türkiye’nin toplu konut
üretim süreçlerini diğer Batı ülkeleriyle
paralel bir şekilde geçirdiğini iddia etmek
yersizdir fakat, kırdan kente göçün kimileri
için bir zorunluluk haline dönüşmesiyle
beraber, İstanbul ve Ankara gibi kentlerde
benzer bir konut gereksinimi doğduğu
bilinmektedir. Bu süreç, dar gelirli halk için
maddi ve manevi bir buhran yaratmış
olmakla beraber, söylem düzleminde “gece-
kondu”, “mahrumiyet bölgesi”, “çarpık
kentleşme” gibi bir kavramlar serisi
yaratmıştır. Halihazırda giderek büyüyen 
bir problem olan konut yetersizliğine çözüm
sağlaması amacıyla, 1984 yılında devlet
eliyle kurulan Toplu Konut İdaresi, 2003
yılında özel şirketlerle ortaklık kurarak
üretmeye başladığı konut projeleriyle kent
toprağını ranta açan bir kurum haline
gelmiştir. TOKİ’nin kentsel dönüşüm
projeleri kapsamında el attığı rant değeri
yüksek mahrumiyet bölgeleri devlet
tarafından boşaltılmış ve ekonomik gücü
yüksek gruplar için yeniden tasarlanmıştır.
Öte yandan, bu bölgelerden tasfiye 
edilen halka ya ekonomik bedelini
karşılayamayacakları yeni “sosyal”

konutlara yerleşmeleri ya da bölgeyi
terketmeleri dayatılmıştır. Bugün, özellikle
İstanbul’daki Ayazma-İkitelli veya Sulukule
örneklerinde de gördüğümüz üzere, 
devlet tarafından önerilen yeni konut
yapılanmalarına yerleşebilen gruplar
kendilerine dayatılan yeni yaşam şekillerini
benimseyemezken, maddi imkansızlıklar
sebebiyle herhangi bir yere yerleşemeyen
gruplar kentin farklı noktalarına dağılmış,
bir kısmı çadırlarda bir kısmı ise başka
bölgelere göç ederek yine gecekondularda
yaşamaya başlamıştır. 

Yerli halktan “arındırılan” arazilerdeki
konut yapılanmalarının yanısıra, 
yerini (herhangi bir demokratik yola
başvurulmaksızın) devletin tayin ettiği, 
genel olarak şehir merkezlerinden uzaktaki
arazilerde kurulan ve yaşayanların
geçmişteki yaşam biçimlerini sürdürmelerine
olanak tanımayan bu mekanizmaların
isleyişinin okumasını farklı bağlamları
inceleyerek yapmak mümkündür. Fakat
ortak olan mesele, “barınma hakkını” 
teslim amacıyla ortaya çıkmış bir kavram
olan “sosyal konutun” iktidara ait bir
disiplin aygıtına dönüşmesi şeklinde
değerlendirilebilir.  Meltem Al, UCLA,
Mimarlık ve Kentsel Tasarım Bölümü
Öğretim Elemanı
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