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“Disiplin ve Mimarlık” dosyamızın hemen ardından ele
aldığımız “Demokrasi ve Mimarlık” temalı çalışma,
mekan ve siyaset ilişkisini bir kez daha sorgulamayı ve
bu minvalde, mimarlık pratiği üzerinden, söylemsel ya
da değil, toplumsal fayda edimini masaya yatırmayı
amaçlamaktadır. Jameson, “mekan politik midir?” 
diye sorar; bu sorunun baki kaldığını kabul etmekle
birlikte, tam da bu noktada yöneltilmesi gereken ikinci
sorunun, siyasi bir angajmana haiz mimari pratiğin
özgürleştirici olup olamayacağı üzerine yoğunlaştığını
belirtmekle yükümlüyüz -belki de sorgulanması
gereken, mekan üretimi ile sosyal süreçler arasındaki
kesintisiz eytişimin [adını koyalım, diyalektiğin] içsel
dinamikleri olmalı ve özellikle günümüzde siyasi bir
özneye dönüşen mimar ve toplumsal bir amele 

evrilen mimarlığın farklı veçheleriyle kimi yeni-
nitelikleri tartışılmalıdır. Yakın dönem söylemlere
göre mimarlık pratiği, “ayrışma” ve/veya
“ortaklaşmanın” mekanını üretebilecek bir
kudreti içerir; mimarlık, güç ve iktidar ilişkilerinin
yeniden-üretiminin aracısı, ekonomik ve kültürel

çatışmaların siyasi peyzajıdır. Öte yandan
mimarlık, karşı-gündelik hayatı kurabilen ve bizleri

yeri geldiğinde özgürleştirebilen üstü örtük bir
kapasiteyi de barındırmaktadır. Dolayısıyla, mimarlık

pratiği aracılığı ile toplumsal süreçlerin kurucu
“arketipleri” -sınıf, kültür, toplumsal cinsiyet, cinsellik,
tekil birey/cemaat, mülkiyet- konu edinilmeli ve eleştirel
teorinin bize kazandırdığı araçlar vasıtasıyla usanmadan
tartışılmalıdır. Demokrasi ile ilgili meselemizin de, bu
noktada önem kazandığını belirtmemiz yerinde olacaktır;

demokrasiye koşullanmış mimari pratiğimiz bireysellik ve
kolektivite arasında kendisini nasıl ve hangi saiklerle
konumlandırmalıdır? Hardt and Negri’nin “Çokluk”
başlıklı eserlerinde, ısrarla üzerinde durdukları gibi
özgürlük [ve dolayısıyla demokrasi], gerçekte bireysel 

bir kavram değil, tam tersine kolektif, ortaklaşılmış bir
olgudur ve fakat hegemonik ve bağnaz ahlaki kurumları da

ilga eden norm ve düzenleyici pratiklerden türetilmiştir. Bu
noktadan hareketle, demokratik çokluk ideali ve özgürleştirici mimarlık

pratiği arasında yeni-tip örgütlenmelerin arayışı kaçınılmaz olacaktır.  
 Dosya Editörü: Prof.Dr. Güven Arif Sargın, ODTÜ, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
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İnsanları ve
Mekanları
Kutulamak; 
Bir Mülkiyet
Hırsı/Pratiği:
Mimarlık
Murat Çetin  İnsanlık tarihinin bir
mülkiyet kontrolü tarihi olarak okunduğu
bu yazıda mimarlığın mülkiyetle dansı
incelenecektir. Mülkiyetle karşılıklı
karmaşık tango figürleri ve zor bale
hareketleri yapmakta farkında olmadan
dahi olsa ustalaşmış mimarın, içten içten
daha iyi salonlarda daha usta partnerlerle
dansedebilme hırsıyla yaptığı bu
performansı, adeta halk meydanlarında
halkla birlikte, onlardan biri gibi yaşarmış
ve onların mutluluğu için halk dansları
sergiliyormuş gibi lanse ettiği günümüz
mimarlık ortamına bir tür ayna tutmayı
hedefleyen yazı, “demokrasi ve mimarlık”
dosya başlığı altında, yalnızca mimarlığın
(ve biraz da mimarlık eğitiminin) sosyal ve
toplumsal özgürleştirici nitelik ve
yöntemleri ile mimarın bu süreç içerisindeki
siyasi özne olarak rolünü tartışmaya açmayı
değil, ayrıca bu rol ve rolü gerçekleştirecek
yöntemlerin mülkiyet üzerine kurulmuş
kapitalist sistemdeki gerçekleşme olasılık ve
stratejilerini de tartışmayı hedefler. Sahip
olma arzu/tutkusu/hırsı ve bunun çeşitli
ölçeklerdeki mekansal karşılığını ifade
etmek üzere 17 Aralık operasyonundan 
beri süregelen gündemde de ön plana çıkan

“kutu” metaforu (ve kutulama eylemi)
üzerinden kurgulanan yazı, TOKİ vs. 
konut üretim teknoloji-süreç-ve-ürünlerini,
yine kutulanmış mekanların kutulara-
sıkıştırılmış-insanlara pazarlandığı sistemde,
kentsel açıklıkların AVM’lere kutulandığı
kamusal alanlardan çalınarak üretilen
rantın, başka kutularda bireylere kişisel
mülkiyet olarak aktarıldığı bir süreç olarak
gözler önüne serecektir. Buna karşın
“gerçekten” toplum odaklı paylaşımcı ve
alternatif (kutulamayan) bir mimarlık
felsefesi ile pratiğinin kuramsal/kavramsal
çerçevesi ve dünyadaki sayılı örnekleri ile
yazının tamamlanması hedeflenmiştir. 

Giriş
Mimarlık-Demokrasi ilişkisinin özünü bir
yandan katılımcılık sorunları meselesi,
diğer ve çok daha etkili bir yönden ise,
ekonomi olgusu belirler. Bu açıdan
bakıldığında insanlık tarihi bir mülkiyet
kontrolü tarihi olarak da görülebilir. Bu
bağlamda, mimarlığın mülkiyetle ilişkisi
oldukça karmaşık bir nitelik sergiler.
Özellikle mimarlık disiplininin pratik ve
söylem alanlarında sergilediği tavırlar
arasındaki bariz çelişki, bu bilgi ve 
etkinlik alanının “demokrasi ve mimarlık”
ilişkisindeki sorunlu yerine işaret
etmektedir. 

Tarihi bir tür toplumsallık olarak ele
aldığımızda, sorgulanması gereken en
önemli kavramlardan birinin hayatın her
noktasına sızmış olmasından ötürü
“mülkiyet” olduğunu görürüz. Mülkiyetle
ve onun kimi zaman kamunun çıkarlarının
zedelenmesi pahasına meşrulaştırılmasıyla
doğrudan araçsallık bağlantısı olan, ancak
kendini tümüyle kamuya hizmet eden alan

gibi lanse ettiği günümüz mimarlık
ortamına bir tür ayna tutmayı hedefleyen 
bu yazı, “demokrasi ve mimarlık” ilişkisi
bağlamında, yalnızca mimarlığın sosyal 
ve toplumsal özgürleştirici nitelik ve
yöntemleri ile mimarın bu süreç 
içerisindeki siyasi özne olarak rolünü
tartışmaya açmayı değil, ayrıca bu rol ve
rolü gerçekleştirecek yöntemlerin 
mülkiyet üzerine kurulmuş Kapitalist
sistemdeki gerçekleşme olasılık 
ve stratejilerini de tartışacaktır.

Mülkiyet, kuşkusuz ki mekanın,
mimarlığın, dolayısıyla kentin ve 
belki de insanlığın en problemli meselesi
olagelmiştir. İnsanca kamuya ait bir
mimarlığın önündeki en zorlu engel olarak
görülmüş ve planlama disiplininin temel
konusu haline gelmiştir. Bu çerçevede de
meslek pratiğinin en önemli bahanesi
olarak mal sahibinin talebi, diğer deyişle
mülkiyetin tasarımı koşullandırması
görülmüş, bunu yaparken de mülk
sahibinin görgüsüzlüğü ve arsızlığı tasarım
sorunlarının çözülememesindeki en son
dayanak olarak tescillenmiştir.

Mülkiyetin teritoryal boyutu için temel
unsurlardan olan “sınır” belirleyebilme,
mimari anlamda da hacim ve mekan
tanımlayabilme niteliklerinden ötürü bir
nesne olarak kutu ve bir praxis olarak
kutulama eylemi, mülkiyet hırsının
mekansallaşması ve mimari ürüne
dönüşerek kenti oluşturma sürecinde temel
tartışma ekseni olarak alınacaktır.

İnsan, (alt-üst)bilinci, sahip olma
arzusu ve mülk fetişinin 
ekonomik motivasyonları
Tam da bu noktada, insanın varoluşsal
olarak alt ve üst bilincinde önemli yer tutan
“sahiplenme arzusunun” psikolojik ve
sosyolojik kökenleri, bu zayıflığın mevcut
hakim sosyo-ekonomik sistem olan
kapitalizm tarafından nasıl bir fetişe
dönüştürüldüğünü ve mülk edinmenin
ekonominin lokomotifi haline
getirildiğinden yola çıkıp, kapitalist sürecin
girdiği krizleri1 nasıl mekanı kullanarak
aştığını2 tartışmak yerinde olacaktır.
Doğanın kendisinin ve hiçbir unsurunun
bireylerce sahiplenilmediği, bireylerce
özgürce kullanıldığı ve/veya komünal
olarak paylaşıldığı bir varoluş biçiminden,
giderek bazı geçerli güç unsurlarını elinde
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tutanların bu doğal unsurlardan bazıları
üzerinde hak iddia ederek diğerlerine bunu
sahip olduğu güç vasıtasıyla empoze ettiği
bir yaşam biçimine evrilen süreçte3, insan
(özellikle de üst-)bilincine kodlanmış olan
“sahip olma” arzusunun tetiklendiği ve
feodal dönemlerden başlayarak
günümüzdeki küresel sisteme uzanan
perspektifte neredeyse tüm düzene 
giderek hakim kılındığı açıktır. 

Bu yazıda geliştirilecek argüman,
günümüzde yaşanan sorunların, özünde,
hayatın pratiklerindeki bazı mülkiyetlerin
toplumun doğal paylaşımından alınıp bazı
“seçkin” bireylerin eline teslim
edilmesinden ibaret olduğu saptamasına
dayanmaktadır. Buradaki seçkinlik erk ile
yakınlık, ülkü veya çıkar birliği olarak
değerlendirilebilir. Gezi protestolarına
neden olan yayalaştırma projesinden, sosyal
yaşam ve eğlence hayatı düzenlemelerine,
doğal yaşam alanlarının değerlendirilmesine
yönelik girişimlerden, maden işletmelerinde
ihmal nedeniyle meydana gelen felaketlerde
erkin vatandaşına gösterdiği tavıra veya
kadının bedenine hükmeden tüm
politikalara uzanan bir yelpazede tüm
yaşamsal pratikler bu tür bir
“özelleştirme”, diğer deyişle, mülkiyetin
genelden ve çoğuldan erk sahibi özele ve
tekile devri meselesi olarak görülebilir.

Günlük yaşamı şekillendiren tüm kurallar
bütününün mülkiyet kontrolü üzerinden
okunabilmesi mümkündür. Bu kurallar
yasal düzenlemelerle yapıldığı gibi
toplumsal uzlaşıyı sağlayacak kültürel
ögeler aracılığıyla da gerçekleştirilir. Bu
bağlamda, bir tür gelenek ile mülkiyetin
devamına dair bir sürdürülebilirlik de
oluşturmayı hedefleyen bazı sözlü kültür
unsurları bunlara örnektir. Sözgelimi,
büyüklerin kullanageldiği ve “azla
yetinmeyi” öğretmeye dair klişe deyimler,
büyüklerin haklarına saygıyı öven, 
devleti yücelten deyişleri bu tür işlevler
üstlenmişlerdir. Bu deyişlerle yetişen bizler
küçücük parsellerde, apartmanların daracık
merdiven holleri ve koridorlarında
kendimizi kutuların içine tıkılmış olarak
yaşamaktan da çok rahatsız hissetmeyiz. 
Bu deyimler, günümüzde tüketim
çılgınlığından nadir anlarda farkına
varılarak facebook, twitter gibi sosyal
medya ortamlarında paylaşılan alıntılar
haline de dönüşerek, yaygınlığı daha artan
unsurlar haline gelmiştir. Bir yanda “fazla
mal göz çıkarmaz”, “mal canın yongasıdır”
“aza tamah çok ziyan getirir” gibi mülkiyet
arzusunu meşrulaştıran deyimlerin yanısıra,

diğer yanda “malın mı var derdin var”
“mahkeme kadıya mülk değil”, “aza tamah
etmeyen çoğu bulamaz”, “zenginin malı
züğürdün çenesini yorar”, “dünya malı
dünyada kalır”, “cana gelecek mala gelsin”
gibi mülk hırsının yersizliği ve tehlikeleri
hakkındaki deyimler gündelik hayatımızı
kuşatır ve hayatın diğer alanlarındaki tercih
ve koşullarımızla bağıntılı olarak bilincimizi
şu veya öteki şekilde kodlar. Bu kodlamalar
da bizlerin diğer hayat pratiklerini
(mesleklerimizi icra etme, bilgimizi ne 
yönde kullanacağımız gibi) belirler. Bu
pendulumda sürekli salınan pop kültürün
ülkemizdeki önemli temsilcilerinden Sezen
Aksu’nun şarkısı “kusura bakma ‘herşey
mal mülk her şey para pul”, genel-geçer ve
ana-akım eğilimin ne yönde olduğunu
gösteriyor. Bu nedenledir ki orta sınıf bir
ailenin de en büyük mekansal hedefi 
“nohut oda bakla sofa” deyişiyle
tanımlanan “kutu” gibi bir evdir.

Deyimler gibi mülkiyetin sınıfsallaşmasını
kültürel olarak hazırlayan unsurların
yanısıra, başka mekanizma ve ritüeller de
bu yapılanmaya hizmet ederler. Bu ritüel ve
mekanizmaların en köklülerinden biri de
mülkün miras yoluyla transferinin kontrolü
ve sınıfsal niteliğini denetleme aracı olarak
kurgulanan evlilik kurumudur. Monogami
ve poligami arasındaki üreme biçimleri
arasında insan türünün, bir bireyin karşı
cinsten diğer birey(ler)in duyguları ve
beden(ler)i üzerinde evlilik bağı ile kurduğu
kurumsal hak iddiası da, aslında yaşamın
çok doğal (ki bu terim yukarıda sözü edilen
evrilme sürecindeki yeri bağlamında da
kullanılmaktadır), basit ve temel bir unsuru
olan kadın-erkek sevgisinin ve ilişkisinin
dahi bu kurumsal yapının sahip olduğu ve
olacağı mülklerin de üzerinde hak iddia
eden bir erkin tescillenmesi için bir sosyo-
ekonomik kontrattır. Bu kontratla kurumu
oluşturan bireylerin birbirlerinin yaşamları,
zamanları, mekanları bedenleri üzerinde
hak iddia etmeleri sözkonusu hale gelir ve
yaşamın doğal süreçleri zedelenerek
çatışmalı bir ortam doğar. Bu çatışmaları
minimuma indirecek bir seçim süreci de
önemli hale gelir. Dolayısıyla bu kontrat
taraflarının seçimi, geçmişteki tüm
doğallığından uzaklaşarak bir tür karmaşık
atama denklemine dönüşmüştür. Bu
karmaşık denklemin pek çok parametresi
ve kriteri oluşagelmiş, doğallığından ve
basitliğinden sıyrılarak zorlaşan bu süreç
pek çok kültüre ve yere-özgü bileşenler
barındırmaya başlamıştır. Sözkonusu bu
kontratın (diğer deyişle mülkiyet devrinin)
taraflarının belirlenmesi yolunda, mahalleli

hanımlar arasında hakim bir jargon olan
“adamı/kadını kafeslemek”, mekansal
referanslarıyla bakıldığında hep kutulamak
üzerinden yürütülen, ekonomik itkilerle
dürtülenen, cinsiyetçi bir pratiği ifade eder.
Ayrıca, bu mülkiyet bağı kendisini bir
mekansal tanım olan “ev” kelimesinden
türetilmiş “evlenmek” tabiri ile ifade etmek
suretiyle4 kutuladığı duygu, beden ve
malların mekansal çerçevesini bir üst
şemsiye olarak belirlemiştir. 

Mülkiyetin sınıfsallaşmasını sağlayan
mekanizmalardan en önemlilerinden biri de
kuşkusuz din olgusu ve onun toplumu
düzenleyen öğretileridir. Temelde tüm
semavi dinler mülkiyetin yüce yaratıcıya ait
olduğunu ve erdemli yaşamın “azla
yetinerek”, daha çoğuna sahip olmadığı
için isyan ve itiraz etmeyerek, yeryüzü
kaynaklarından ve mülklerinden yüce
yaratıcı adına söz söyleyen seçkinlerin
uygun gördükleri ölçüde faydalanmalarıyla
mümkün olacağını söylemlerinin temeli
olarak belirler. Burada hırs, açgözlülük,
ihtiras gibi insanın bilincinde yer alan sahip
olma arzusuna yönelik nefse dayalı dürtüler
en büyük günahlar olarak tanımlanır ve
mülkiyet haklarının yüce yaratıcı ve bu
hakkı onun adına yeryüzünde kullanan
onun temsilcileri olan seçkin sınıf
üyelerince kullanılabileceğine dair öğreti
tesis edilir. Dolayısıyla da inanç ve ibadetin
kutulandığı mekansal oluşumlar bizi huşu
içinde etkilerken, oradan ayrılıp evlerimize
döndüğümüzde o küçük koridor ve
merdiven boşluklarımıza tıkılmaya 
usulca ikna ederler.

Din gibi bir diğer mekanizma ise “devlet”
adı verilen ve kamu mülklerini yönetmek
için kurgulanan bir soyut yapılanmadır, ve,
Soydan’ın5 da işaret ettiği üzere, bu
yapılanma özel şahıs ve kurumların
dışındaki tüm varlıkların mülkiyet hakkını
kendisinde tutmaktadır6. Bu problemli
algının bir sonucu olarak, bu mülklerin
yönetimi ise kamu adına güya kamunun
seçtiği siyasetçi ve onların atadığı
bürokratlara bırakılmıştır. Siyaset ise,
siyasetçilerin ve bürokratların sahip
oldukları mal varlıkları (mal beyanı ile
bildirdikleri), yaptıkları (icraatları) ve
çaldıkları (beyan etmedikleri) arasındaki
oranın meşruluğunu belirlediği bir ortam
haline gelmiştir. Dolayısıyla hizmet etmek
üzere seçilmeye aday olmuş bu kamu
yöneticilerinin de aslında kamuya ait
mülklerden uygun miktardaki bir kısmına
sahip olmasına kamu göz yumagelmiştir.
Tıpkı devlet saygınlığının kutulandığıA
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prestijli, devasa devlet mekanlarının,
sarayların bizleri ezercesine etkileyip ancak
kendi apartman boşluğumuzdan ışık
almaya çalışan mutfak mekanlarımıza 
göz yumduğumuz gibi. 

Bu tür yüksek kurumsal yapılanmalar
sonucunda mülk sahipliğinin statü ile
özdeşleştiği aşikardır. Bu nedenledir ki,
sahip olma arzusunun, seçkin bir pozisyona
sahip olarak, kamuya ait olması gereken
tüm mülkleri onlar adına sahiplenmenin,
yönetmenin, faydalanmanın, bu seçkinlere
yakın durarak başkalarının sahip
olduklarından az da olsa pay edinme
umutlarının bireylere statü sağladığı ve
statünün de materyalist değerlerle
tanımlandığı bir sosyo-ekonomik kurguda
(mimarlık da dahil olmak üzere) tüm
toplumsal ve kültürel pratikler de bu 
yönde şekillenecektir. 

Sahip olma arzusu giderek tutkuya,
sonrasında hırsa ve hatta sonunda fetişe
dönüşen bir niteliğe sahiptir. Ancak başta
da tartşıldığı üzere doğanın kendisinde var
olmayan bir sosyo-ekonomik kurgu ögesi
olduğundan, sahip olma yanılgısının
yanında gelen bu fetiş kuşkusuz ki
kapitalist sistem ve global ekonominin en
büyük itici gücüdür, ve kent de bu
mekanizmanın sergilendiği7 en önemli
sahnedir. Bu arzu, doğanın yeryüzünde
canlı türlerinin tümüne sunduğu en somut
ve verimli kaynak olan toprak üzerinde ilk
kez tezahür ederek mekansal bir boyut
kazanmıştır. Bu olgu kentlerin8 oluşum
sürecinde de önemli yer tutmuş ve üretim
biçimlerine bağlı egemenlik ve mülkiyet
ilişkileri kentleri ayırdedici unsurlar
olmuştur9. Daha sonraları, sahip olma
arzusunun kodladığı toplumsal hayat
pratiklerinin sahnelendiği kamusal mekan
ise bireylerin taşınmaz mülklerinden geriye
kalan veya insanların toplu olarak sahip
olup erkin onlar adına bu ortak emlak
değerini yönettiği bir kamu mülkiyeti
anlayışı yerleşmiştir.

Doğa, yeryüzü ve toprak mülkiyeti
Doğanın kendisindeki geçicilik ve
döngüsellik gibi niteliklere karşın, kalıcı
olma çabası insanoğlunun doğayla
ilişkilerini yeniden biçimlendirmiş ve 
onu anlayarak onunla uyum ve saygı 
içinde yaşamak yerine doğaya hükmetme,
ona sahip olarak onu değiştirip
biçimlendirme kaygı ve mücadelesini
doğurmuştur. Bu yoldaki en önemli mecra
kuşkusuz toprak ve onun doğal bir
paylaşım zemininden sahip olunabilir bir

metaya dönüştürülmesiydi10. Tarım
toplumu ve ticaretin gelişmesi sürecinde
toprağın sağladığı üretim gücünün belli
bireylerde toplanması önem taşıyordu11

ve dolayısıyla feodal yapılanmaların 
hakim olduğu bir döneme girilmişti. 
Bu kırılma tarımın giderek gücünü
yitirmesiyle bu kez sözkonusu mecranın
olağanüstü emlak değerleri kazanmasına
kadar gidecek süreçte sadece bir başlangıç
noktası olacaktı12.

Her tür sahiplik gibi toprak sahipliği de
teritoryal bir güç ve etkinlik sağladığından,
savaşlara sebep olacak derecede önem
kazanmıştır. Bir güç ölçütü ve göstergesi
olarak sahip olunan toprak miktarının tarih
söylem ve yazımını dahi belirlediği
aşikardır. Tüm bir tarih anlatımı, özellikle
de imparatorlukların tarihi, genişleme
haritaları üzerinden bir tür güç rekabeti
üzerine kurulmuş olup, toprak mülkiyeti
kazançlarını belirleyen koşullar ve
kayıplarına sebep olan olaylar ve 
kişileri betimleyen bir anlatı veya bir
kurgudur. Dolayısıyla (halkları için doğal
kaynakları sağlayan bir güç olarak) toprak
sahipliğinin büyüklüğü, küresel çağda
teknoloji ve dolayısıyla ekonomideki
dönüşümler sonucunda büyük emlak
manipülasyonlarını tek elden ve tek seferde
yapabilmek için tarımda olduğundan çok
daha büyük bir güç haline geldi. Koolhas’ın
“bigness” ile tarif ettiği olgu13, tam da bu
anlamda, büyük gayrimenkul
sahipliklerinin üreteceği koskoca mekansal
kutularla (binalarla) daha çok insanın
kutulanarak kontrol edilebileceğini
muştulamaktan başka bir şey değildi.
Bugün tartışılan, Zorlu Center, Bosphorus
360, Quasar vs. pek çok sorunlu proje, 
bu devasa emlak büyüklüklerinin (bazı
kesimler hariç) kentlinin ve kamunun
aleyhine, sadece güçlüden yana bir 
kentsel biçimlenişi14 yönlendiriyor
olmalarıyla eleştiriliyor. 

Tarım toplumu ve feodal dönemlerden
gelen bu büyük toprak sahipliğinin,
endüstri devrimi sırasında da devasa
endüstri tesislerinin kurulması için
kullanıldığı ve bu üretim gücünün de
modernitenin temel unsurlarından biri
olduğunu hatırlamakta fayda var.
modernitenin temel taşlarını döşeyen
önemli unsurlardan olan kartografi ve
kadastro15 toprağın aslen kamusal bir
varlıkken mülkiyete dayalı bir değer haline
getirilmesinde önemli araçlar olarak
karşımıza çıkar. Bir tür geometrik
kutulama pratiği olarak kadastro ve ona

hizmet eden kartografi, burada
tartışacağımız sürecin ve bu süreç
sonucunda mimarlık-demokrasi ilişkisinde
değişen dengelerin kökeninde yer alan
teknik enstrümanlar olarak görülebilir. 
Her ne kadar Berman’a16 göre modernite,
insanın özgürleşmesi sürecinde insan
bilincinin ve onu şekillendiren arzularının,
geleneklere, çevre koşullarına vs. göre
şekillenmesini bir tür dezavantaj olarak
değerlendirse de, insan bilincine kodlanmış
mülkiyet (dolayısıyla sahiplenme arzusu)
kavramının17 en temel gereksinimlerinden
biri olan “ölçme” olgusunu da kendi
varlığının merkezine oturmuştur. 
Bu bağlamda, kadastral kartografi
maarifetiyle doğanın mülkleştirilip,
yüceltilen bireye küçük parçalar halinde
armağan edilmesi meşrulaştırılmıştır.

Kapital, mülkiyetin katlanması,
gayrimenkul değerler, 
irtifa hakkı ve mimarlık
Yukarıda sözü edilen kapital biriktirme
sürecinde toprak sahipliğinin oynadığı rol
gayet açıktır. Kapitalin birikmesi yani
katlanması bu ekonomik sistemin18

kaçınılmaz koşuluydu19. Modern kent de
sermaye birikiminin önündeki engelleri
aşmak için (sürekli olarak) yeniden inşa
edilmeliydi20. Dolayısıyla kapitalin
temelinde yer alan toprak mülkiyetinin
(mekansal anlamda) katlanması da bir
zorunluluk haline gelmiş ve yapı
teknolojisindeki gelişmeler ile bu olanaklı
hale gelmişti. Daha önce kartografi ve
kadastro enstrümanlarının kullanıldığı
doğanın mülkleştirilmesi sürecinde, toprak
mülkiyetinin katlanması ise, irtifa hakkı,
imar emsalleri, kat mülkiyeti gibi hukuki 
ve yönetsel imar enstrümanlarıyla
başarılacaktı. Mülk, daha önceleri
geometrik şekilli toprakların telle
çevrilmesiyle kutulanmaktayken, artık
yeryüzünün bize bir kez sunduğu toprak
yüzeyi mülkleştirilip artması gerektiğinden
dolayı, kutuların üstüste konulmasıyla bu
gereklilik yerine getirilecekti. Sermaye,
mülkiyetin çoğalması için, gayrimenkul
yüzeyinin artırılması, imar düzenlemeleri 
ve emsal (özellikle de K.A.K.S) değeri
aracılığıyla bu yüzeyin (inşai ve
matematiksel olarak) “katlarca”
katlanmasına gereksinim duymaktaydı.

İşte burada mimarlık ve kent planlama 
bilgi alanı bir güneş gibi parlayacaktı.
Mimarlar sahip oldukları teknoloji ve 
imar bilgilerini mülk sahiplerinin hizmetine
sunarak bu katlama işlemine katkıda
bulunacaklardı21. Artık güce onlar da ortak
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olmuşlardı. Herkesin içinde yatan 
ve bu üretim süreçleriyle tetiklenen
sahiplenme duygusu, artık mimarlık
camiasını da etkisine almış ve yukarıda
değinildiği gibi güçlü mülk sahiplerinin
yanında bu şekilde durarak bu arzunun 
bir nebze (ki bireysel emeklerle ve
toplumsal duyarlılık ve sorumlulukla
edinileceğinden çok daha fazla miktarda)
de olsa tatmini artık olanaklıydı. 

İnsanların her ilişkide birbiri üzerine
hakimiyet, iktidar kurmasına benzer
şekilde, iktidarın da kamuya hakimiyet
kurma aracı olarak mimarlığı görmesi22

bu yüzden şaşırtıcı değildir. Bu yüzdendir ki
en otoriter yönetimlerin neredeyse o liderler
kadar parlayan mimarları olagelmiştir; 
3. Napoleon-Hausmann, Mussolini-
Terragni, Hitler-Speer ikilileri ve ürettikleri
devasa kutular bunun en tipik örnekleridir.

Ancak bunların hepsinin içinde insan
faktörü ve bir tür “mülkiyet hırsı”
olduğunu unutmamak gerekir.

Tüm şahısların ve kurumların; bankaların,
fabrikaların, medya kuruluşlarının, yargı
organlarının, yürütme ve yasama
organlarının en üst yetkililerin en tepedeki
patrona, erke ve “tapeler” aracılığıyla
görüldüğü üzere tüm mülklerin sahibine
tavırları, bize mülkiyet hırsının sağladığı
gücün toplumsal yapıda nasıl etkili
olduğunu ve bu etkinin kötüye (kamu
aleyhine) kullanılabileceğini gösteriyor. 
Bu nedenledir ki, günümüzde devasa
boyutlarıyla hukuku “kutu”layan devasa
adliye saraylarımızın mahkeme salonlarının
duvarında da yazdığı üzere “adalet”
olgusunun mülkiyetin temelini 
oluşturması gerekiyor. Ancak, bu 
hırsın yarattığı kontrolsüz güç tüm 
adalet değerlerinin önüne geçebiliyor. 

Mekansal bir metafor ve 
sosyal eşitsizlik sembolü olarak 
“kutu” ve TOKİ kutuları
Her sermaye birikimi rejiminin, kendi kent
dokusu23 ve onun içinde yer alan mekan
(kutu) biçimleri var ise, günümüz neoliberal
rejiminin de kapalı siteler ve AVM’lerden
oluşan bir kutulama mantığı olduğunu
gözlemleyebiliriz. Tünel kalıp, 
tırmanan kalıp, prefabrik vs. gibi toplu
konutlarda yaygın olarak kullanılan inşaat
teknolojilerinin yanısıra, tasarım ve 
temsil tekniklerinde kullanılan dijital
teknolojilerin beraberinde getirdiği
“kopyala-yapıştır” kolaylıkları “kutu”ların
hızla çoğaltılarak yanyana ve üstüste
konmasından ibaret bir mekansal oluşumu
kentlerimizin tek şablonu olarak
dayatmaktadır. Bu mekansal metafor, 
diğer deyişle “kutu”, kişisel sahiplenme
arzusunun varabileceği etik dışı sınırların ve
17 Aralık operasyonundan beri yolsuzluğun
bir ifadesi haline gelen ayakkabı “kutu”su
sembolündeki çakışma, demokrasi-
mimarlık ilişkisinin temel sorununu çok net
bir şekilde ortaya koymaktadır. TOKİ ve
benzeri konut üretim teknoloji-süreç-ve-
ürünlerinin, diğer bir deyişle, “kutulanmış
mekanların” yine kutulara-sıkıştırılmış-
insanlara pazarlandığı mevcut sistemde,
kentsel açıklıkların ve buralarda vaktiyle
yer alan kentsel işlevlerin kapalı AVM’lere
kutulandığı kamusal alanlardan çalınarak
üretilen rantın24, başka kutularda bireylere
kişisel mülkiyet (nakit) olarak aktarıldığı
bir süreç olarak karşımıza çıkar (Resim 1,
2). Mimarlık ve patronaj ilişkisi
bağlamından bakıldığında, mülkiyetinA
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1 İnsanları ve mekanları
kutulama eyleminin aktörleri
olarak “muktedir” ve “mimar”
[http://upload.wikimedia.org/wi
kipedia/commons/2/29/Bundesa
rchiv_Bild_146-1971-016-
31,_Albert_Speer,_Adolf_Hitler
,_Architekt_Ruff.jpg] Son
Erişim: 10.06.2014.

2 17 Aralık sürecini sembolize
eden ayakkabı kutuları
[http://www.objektifhaber.com/
kadikoyde-istanbul-kent-
mitingi-1484-foto] 
Son Erişim: 10.06.2014.

3 Toplu konut üretim
modellerinin yansıması olarak
TOKİ konutları ve talipleri
[http://www.vafinfoemlak.com/
file/haber/kentsel-donusum-
maket-evlerle-anlatilacak_
657178.jpg].

4 Soma Madeni felaketi sonrası
kaybedilen emekçileri
“kutulayan” toplu mezarlar
[http://www.rotahaber.com/dos
ya/150520141223256322558.
jpg] Son Erişim: 10.06.2014.
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özdeşleştiği güç olgusu ve o gücü
meşrulaştırma aracı olarak varolagelen
mimarlık pratiğinin çizilen çerçeve içinde
emlak kurtlarıyla dans etme ve bu dansta
ustalaşma zorunluluğu aşikardır. Sahip
olma arzusunca kodlanan kamusal 
hayatın, sosyal eşitsizlikler yaratıp bunları
çoğaltarak toplumsal dolayısıyla mekansal
ayrışmayı25 körüklediği günümüzde bu tür
“kutu”lar üreten bir mimarlık ve onu
hazırlayan koşullar muhakkak
sorgulanmalıdır ve sorgulanmaktadır.

Kentsel mücadeleye ve kentsel
direnişe karşı kamusal kontrol ve
ayrıştırma mekanizması 
olarak kutulama pratiği
Modern kent, sınıfları mekan üzerinden
ayrıştırmak üzere inşa edilmiştir26. Özellikle
de, sanayinin kentlerden kaydırılmasıyla
birlikte, artık gerek duyulmayan emekçi
kitlelerin (daha önceleri işçi barınma ve
ulaşım maliyetini düşürdüğünden göz
yumulagelen) mahallelerinin de iştah
kabartan sermayelere dönüştürülmesi
kaçınılmaz hale gelmektedir27. Afet riskli
bölgelerde kentsel dönüşüm yasası diye
bilinen soylulaştırma yasası barındırdığı
hukuksuzluklar bir yana28, yukarıda
anlatılan ve TOKİ (ve sayılı GYO ile
bağlantılı inşaat taahhüt şirketi) eliyle
yürütülen (hem kullanıcıyı hem de 
küçük ölçekli müteahhidi) dışlayıcı bir
kutulama şiddeti29 olarak sosyo-ekonomik
olarak ötekileştirilmiş30 bazı kesimler
üzerinde uygulanmaktadır31. Siyasal 
olarak ötekileştirilenlerin F tipi tecrit
hapisanelerindeki mekansal izolasyonları
nasıl politik “kutulama” ve etkisiz hale
getirme girişimleri ise “kentsel dönüşüme”
karşı ilgili mahallelerde mağdurlarca
yürütülen direnişlerde yapılan gözaltıların,
gayriinsani koşullarda hapsedilmeleri de bir
o kadar sözünü edegeldiğimiz kentsel
“kutulama” ve kentte etkisiz hale getirme
pratiğinin acı örnekleridir.

Bu ayrımcı kutulama pratiğinin en yakın,
en somut ve kuşkusuz en acı örneği Soma
kömür madeni felaketinde kaybettiğimiz
işçilerin alelacele ve pekçok şaibe ile
toprağa verildikleri toplu mezarlarda
okunabilir (Resim 4). Erk’in
umursamazlığının mekansal ve geometrik
bir ifadesi olan bu çukurlar, ekonominin
mülkiyetten sonraki en etkin itici gücü olan
kar ve rant hırsının somut yansımaları
olarak arkasındaki materyalist tavrı
mekanik mekansal örgütlenmesiyle ortaya
koyar. Ancak “yaşam odası” adı verilen
bambaşka bir mekansal kutu ise binlerce

işçinin çalıştırıldığı tehlikeli madenlerden
esirgenirken maden sahiplerinin emlak
sektöründeki yatırımlarından en büyüğü
olan bir gökdelende kendileri için en iyi
koşullarda yerleştirilmiştir (Resim 5).
Sadece bu örnekte değil pek çok 
demokrasi ve insanlık utancında da
görüldüğü üzere, yaşarken toplu 
konutlar ile kutulanan ekonomik
mekanizmalarca köleleştirilmiş ve sosyo-
politik mekanizmalarla da ötekileştirilmiş
kitleler son yolculuklarına da toplu
mezarlarla kutulanarak uğurlanırlar ve
gerek yaşadıkları gerek öldükleri yerler 
mekansal ayrışmanın acı dolu anıtları
olarak kalırlar, ta ki buralardaki kamusal
bellek de zayıflayıp bu alanlar yeniden
soylulaştırılmak üzere ekonomik 
sisteme birer “sahip olma arzusu 
nesnesi” olarak tekrar sokulana dek…

“Kutu dışında düşünmek”; 
bir ütopya olarak mülkiyetsizlik 
ve mimarlığına dair
Bunlara karşın, “gerçekten” toplum odaklı
paylaşımcı ve alternatif, diğer bir deyişle
kutula(na)mayan bir mimarlık felsefesi ile
pratiğinin kuramsal arka planı, kavramsal
çerçevesi ve dünyadaki sayılı örnekleri
incelenmelidir. Mikro-kentleşme (mikro-
urbanism) hareketleri, gecekondulaşma ve
diğer kentsel-gerilla taktikleri gibi organik
oluşumlar bu açıdan önemlidir. Planlı
dönemin kentinde ötekileştirilen halkın
ürettiği çözümlerden oluşan, ve Tekeli’nin32

50’ler kenti için kullandığı “ikili kent”
tanımı, bugün “paralel kent” olarak
tanımlanabilir. Bu da bir tür mülkiyetsiz,
kutusuz ve mimarsız kent tahayyülü 
sunan alternatif bir organik oluşum 
olarak değerlendirilebilir. 
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Bu süreç içerisinde ehlileştirilmeye 
çalışılan bu tür organik alternatiflerin
dönüştürülmesi sürecinde, gecekonduların
apartmanlaştırılması açık hayatların
kutulanmasında ilk evre iken,
apartmanların oluşturduğu mahallelerin
toplu konut sitelerine çevrilmesi bir başka
evreyi, daha büyük yerleşim adalarının
birleştirilerek denetimli rezidanslara,
güvenlikli kapalı sitelere dönüştürülmesi ise
son evreyi teşkil eder. Bu son aşamadaki
kutulamanın katı niteliği her ne kadar
içeridekilerin kendini bu mülk içinde izole
etme istekleri gibi görünse de aslında
burada yaşayan insanların kentte etkin erk
tarafından kuşatılması ve kontrol altında
tutulması, gerektiğinde de etkisiz hale
getirilerek oraya hapsedilmesi gibi bir gizli
ajanda taşır. Bu yüzdendir ki, İstanbul’da
K. Armutlu, Gazi, Sarıgazi, Alibeyköy,
Derbent ve son olarak da Okmeydanı gibi
mahalleler kendilerine empoze edilen
kentsel dönüşüm baskısına direnerek
mahallelerindeki sosyal dokuyu ve
demokratik varoluşu “yerinde ıslah”
yoluyla korumaya çalışmaktadırlar. 

Mimarlık ve eğitiminin verdiği
deformasyon ile her soruna “kutulama”

yöntemiyle çözüm bulunacağını sanma
yanılgısı mimarı sürekli aynı tuzağa
düşürmekte ve kendisini mülkiyet
zemininde kurtlarla dans ederken ve bu
dansta taviz verirken bulmasına, bu yüzden
de duyduğu suçluluk hissiyle sürekli
toplumsallık, demokrasi vs. üzerinden bir
retorik geliştirmesine, doğal olarak da
yaptığıyla söylediği arasında dağlar kadar
fark bulunan bir tutarsızlık timsaline
dönüşmesine neden olmaktadır. Bu tür bir
mülkiyet zemininde müzakere ve uzlaşı
masasına oturulduğunda, gelinen nokta
kutulamanın kapsam ve boyutları üzerine
odaklanmakta ama bu kutulama pratiğinin
yapıldığı, gerçekleştiği ve o kutunun
boyutunun elbet birgün büyütüleceği
gerçeğini değiştirmemektir. Asıl hedef
mimari yaratıcılığı ve bilgi sistematiğini
“mülkiyet-kutu” kısır döngüsünün dışına
çıkarabilecek söylem ve pratikleri
geliştirebilmektir. Bu yüzdendir ki mimarlık
eğitimi kendini sorgulamakta ve ne yöne
gideceğini tüm statükocu girişimlere
rağmen belirlemeye çalışmaktadır ve
çalışmaya devam etmeli, dünyayı toplumu,
zamanın ruhunu, sorunları anlayıp
mimarlık söylem ve pratiğinin yönelmekte
olduğu doğrultuyu iyi okuyarak eğitim
vizyonunu çok düşünerek oluşturmalıdır.

Arkasında yine bir tür mimar barındıran,
kışla görünümlü bir AVM ambalajıyla
bariz bir kutulama girişimi olan Gezi olayı

sosyolojik boyutlarıyla henüz sıcaklığını
muhafaza ederken, henüz yatışmamışken,
burada mekansal bir çatışma ile kendini
gösteren toplumsal bir mücadeleye, bir
probleme, yine bir tür kutulama pratiğine
dayalı mimari bir çözüm getirmek33 kadar
yanlış bir yaklaşım olamaz çünkü hepimizin
bildiği gibi iltihaplı bir dişin dahi tedavisine
iltihap geçmeden başlanmaz…

Sonuç
Mimarlık-Demokrasi ilişkisinin özünü
ekonomi olgusunun belirlediği kabulünden
hareketle, mimarlığın mülkiyetle ilişkisi
perspektifinden bakılan bu yazıda,
mimarlığı mekansal bir kutulama pratiğine
yönelik bir bilgi alanı olarak gören bir
yaklaşımın, sahip olma fetişinin tuzaklarına
düşme potansiyelinin daha yüksek olduğu,
bunun neden ve koşulları yukarıda
tartışıldı. Çoklu aktörlerin oluşturduğu
çoklu dinamiklerce organik biçimde
varolup, gelişen ve dönüşen kentte, kentin
kolektif doğası yerine mülkiyetin tekil
ellerde toplanmasının ve mimarlığın tek
seferlik büyük hamlelerle kenti doğasına
aykırı biçimde dönüştürmeye araç
olmasının “anti-demokratik” bir şiddet
eylemi olduğu güncel gelişmeler üzerinden
gözler önüne serildi. Bu durumda, mekan
yaratma bilgi ve becerisini, mülkiyetin
bireye veya kamuya aidiyeti üzerindeki
tercihi doğrultusunda kullanma tercihinin
de, mimarın kendi benliğinde içselleştirdiğiA
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5 Lüks gökdelenlerde üst-düzey yöneticilerin
güvenliğini sağlamak üzere konmuş yaşam
“kutuları”: [http://i.radikal.com.tr/150x113/
2014/05/14/fft16_mf2173077.Jpeg].
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sahip olma arzusu ve paylaşma arzusu
arasındaki dengeye bağlı kaldığı
söylenebilir. Oysa, her nekadar içinde
yaşadığımız sistem bireysel mülkiyeti teşvik
etse de, mülkiyetsizlik ve onun mimarisi
üzerine düşünmek olanaksız değil. Organik
kentsel oluşumlar, alternatif kentsel
oluşumlar, geçici kent-mekansal girişimler,
mimarlığın daha insani, daha toplumsal,
daha sürdürülebilir, çevreci ve ekolojik
taraflarını ön plana çıkararak, mülk ve
sahibinin arzu, kapris ve çıkarları üzerinden
ve tüm kamu pahasına yürütülen bir
mimarlık ve kent praksisinin alternatiflerini
yaratma potansiyeline sahiptir. Murat
Çetin, Kadir Has Üniversitesi, İç Mimarlık
ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi.
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Mimarlık
Aracılığıyla
Demokrasiyi
Okumak:
Parlamento
Binaları Üzerine
Bir Deneme
Berrak Erdal Demokrasi kavramını 
bir mimar olarak ele almak oldukça zor.
Tarihi milattan öncesinin Atina’sına
dayanan bu yönetim biçiminin
günümüzdeki son hali birçok siyaset
felsefecisi tarafından tartışılmaktadır.
Hangisinin gerçek demokrasi olduğu, 
bu demokrasinin kimleri kapsadığı,
demokrasinin temelleri ve ölçülebilirliği
veya demokrasinin kriterlerinin ne olduğu
hala bir tartışma konusu. Şüphesiz ki,
demokrasi çok yönlü ve karmaşık bir
kavramdır ve kelimenin kökenine
baktığınızda Sartori’nin sarih ifadesi ile
“halkın yönetimi ve iktidarı1” demektir.
Diğer bir yandan, Sartori’ye göre
demokrasi saydam bir sözcüktür ve
“halkın iktidarı” Yunanca’daki 
anlamının çevirisidir. Oysa, demokrasi 
bir şeyi “temsil” demektir2.

Günümüze baktığımızda oldukça 
geçmişte kalan doğrudan demokrasi, ulus-
devletlerin de yükselişi ile yerini temsili
demokrasilere bırakmıştır. Bu makalenin
konusu ise, (yeterli ya da yetersiz)
demokrasilerin işlediği mekanlar olarak
parlamentoların, mimarlık üzerinden 
nasıl çalıştığını, diğer bir değişle, bu
temsiliyetin mimarlık aracılığı ile nasıl
“temsil” edildiğini anlamaya çabalamaktır.
Bu kapsamda üç parlamento seçilmiştir:
Norman Foster tarafından yenilenen
Reichstag Kubbesi, Theophil Edvard
Hansen’in Avusturya Parlamento Binası 
ve Clemens Holzmeister’ın mimarı olduğu
Türkiye Büyük Millet Meclisi.

Mekanın ya da mimarlığın bir iktidar
temsil aracı olduğu ile ilgili günümüze
kadar yapılmış geniş bir tartışma külliyatı
sözkonusudur. Mimarlık ve politikanın 
iç-içeliği de modernitenin doğmasıyla
beraber mimarın artık sözünü söyleyebilen
bir sosyal ajan olmasıyla ortaya çıkan bir
tartışmanın da ana omurgalarından biridir.
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Bu tartışmaların en iyi ifade edilmiş olanı
“Mekan Politik midir?” başlıklı
makalesinde Fredric Jameson tarafından
yapılmıştır. Türkiye bağlamında son
yıllarda mimarlık ve mekan politiği üzerine
önemli sözler ortaya koyan Güven Arif
Sargın, “Ulusalcılık: Söylencesel ve
İdeolojik Bir Araçsallaştırma” başlıklı
makalesinde Jameson’ın yaklaşımını şöyle
yorumlar: “Mimarlık ve politik temsiliyet
arasında varolduğu savlanan örtüşüklük,
salt biçem (üslup) ve kültürel göndermelere
indirgenemeyecek kadar karmaşık bir
sosyal dokuyu içerir. Ona göre, politika,
ekonomi-politik paradigma ve mekanın
üretimi birlikte tartışılmalıdır; ne de olsa,
‘mimarlık ederi olan bir değerdir3.’
Politikanın ya da iktidarın mekan ile nasıl
yeniden üretildiği, nasıl araçsallaştırıldığı,
nasıl mimarlık aracılığı ile temsil edildiği ve
neler ürettiğine dair de birçok örnek
verebiliriz. Bunlardan biri de güzel
sanatlara başvurusu reddedildikten sonra
kendini mimar olarak tanımlayan Adolf
Hitler’dir. Sürekli daha görkemlisi ve daha
büyüğünü inşa etme meraklısı olan
“Hitler’in mimari-sanatsal beğenisi 
modern karşıtı, geleneksel, yerel ya da 
19. yüzyıldan kalma realist ve neoklasik
olarak özetlenebilir. Ona göre mimarlık ve
özellikle de kamusal yapılar ‘temsil’
yeteneğine sahip olmalıdır4.” Dosya
konusu demokrasi olduğunda, Hitler
siyasal anlamda iyi bir örnek olmayabilir
ancak politikanın mimari ile ilişkisini
kendini mimar ilan ederek yorumlayan
tarihin en acımasız figürlerinden biridir.

Parlamento binaları ise hem işlevsel 
hem de mekansal olarak yukarıda
bahsettiğimiz mimarlık-demokrasi 
ilişkisini araştırmamızı sağlayacak en 
gözle görülür kamusal yapı örneklerinden
sayılabilir. Farklı tarihler ve coğrafyalarda
inşa edilmiş olan bu üç parlamento binası
sözde ya da değil, demokrasinin işletilmeye
çalışıldığı yapılar olup, hem stil hem de bu
stilin temsil ettiği sosyal bağlamlar
açısından farklılık göstermektedir.

Reichstag Kubbesi: 
Norman Foster
Reichstag Kubbesi, diğer adıyla Yeni
Alman Parlamento Binası, 1992-1999
yılları arasında Berlin’de yapılmış bir
renovasyon projesidir. Norman Foster’ın
ofisi tarafından gerçekleştirilen proje, 
varolan yapıya eklenmiş cam kubbenin
kendisidir. Ofisin açıklamasına göre, bu
dönüşüm projesinin dört ana meselesi
vardır: “Bundestag’ın demokratik birA
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forum olarak önemi, geçmişin kavranışı,
ulaşılabilirliğe olan bağlılık ve dinç 
çevresel ajanda5.” Berlin için bir kent
simgesi haline gelen cam kubbe, tam 
çevre bir kent manzarası sağlamakla
kalmayıp, bir gözlem terasına tırmanan
rampalarla döşenmiştir. “Halk ve
politikacılar binaya beraber girerler ve
kamuya ait alan teras restoranın
bulunduğu çatıya kadar devam eder, 
kubbe içindeki rampa gözlem terasına
götürür ve insanların sembolik olarak
meclisteki temsilcilerinin kafalarının 
üstüne yükseltir6.”

Ofisin kendisinin de belirttiği gibi, cam
kubbe, sadece malzemesi gereği bir
şeffaflık sağlamaz, aynı zamanda
temsilcilerin halk tarafından çıplak gözle
izlenebildiği bir kurguya da işaret eder.
Dikkat çekici nokta ise, metinde geçen
“sembolik” ifadesidir çünkü belirtildiği
gibi kamu ile paylaşılan, sürecin sadece
gözlenebilir olması ancak müdahale
edilemiyor olmasıdır. Diğer bir yandan bu,
temsili demokrasinin de bir temsili, yani
seçilen temsilcinin halkın temsilcisi
olduğunu hatırlatma yönünde bir uyarı
gibidir. Hal Foster ise bu projeyi benzer bir
yaklaşımla şöyle yorumlar:
Aslında “Foster”, öylesine rafine bir

verimlilik havası yayar ki, neredeyse her
şirket veya hükümet bunu sahiplenmek
ister. Ofis, tasarımlarında, ileri teknolojik
olduğu kadar çevreye duyarlı sistemler
vurgular: Açıkça, hem yeşil hem de temiz
görünmek ister; bu vurgu, gerçek karı bir
tarafa bırakırsak, tüm taraflar için halkla
ilişkilerin iyi olması demektir. Bir diğer
cazibe noktası da, tipik bir “Foster”
tasarımındaki bol miktarda cam
kullanımının (ki bu o kadar yeşil değildir),
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1 Reichstag (Fotoğraf: Kevin Matthews). [http:
//www.greatbuildings.com/cgi-bin/gbi.cgi /Reichstag.
html/cid_20100414_kmm_img_1049e.html].

2 Reichstag’ın çizimlerinden…
[http://www.fosterandpartners.com/
projects/reichstag-new-german-parliament].

3 Avusturya Parlamento Binası, Birleşik Meclis
Salonu. [http://www.digico.biz/public/images
/news_img/Austrian_Parliament_2.jpg]

4 Avusturya Parlamento Binası, Sütunlu Avlu.
[http://marmormuseum.adnet.at/wp-
content/uploads/2011/10/parlament.jpg].
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müşterinin siyasi veya idari faaliyetleriyle
ilişkilendirilebilecek bir şeffaflığı ima
etmesidir -gerçi bu ilişkiler gerçekte
oldukça opak olabilir [Berlin’de yenilenen
Reichstag (1992-1999) için tasarlanmış
cam kubbe-gözlem terasıyla amaçlanan
budur: Alman yurttaşların kendi
temsilcilerine yukarıdan bir bakış
atmalarının anlamlı olabileceği
düşünülmüştür, sanki bu, politikacıların
sorumlu davranmaya yöneltebilirmiş gibi]7.

Foster ve ofisindekilerin sembolik olarak
ortaya koyduğu çaba, mimari mekanın
nasıl işlevsel ve biçimsel olarak
araçsallaştırılabileceğine verilen
cevaplardan biridir. Temsili demokrasinin
amaç ve araç olarak kullanıldığı Reichstag,

hem bu demokrasinin işleyişini hem de
mimar olarak mimari temsiliyetin nasıl
ortaya konulabileceğine dair tutumunu
gözler önüne serer.

Avusturya Parlamento Binası: 
Theophil Edvard Hansen
Viyana’nın ünlü Ringstrasse bulvarı
üzerinde bulunan parlamento binası yüz
yıllık bir geçmişe sahiptir. Mimarı
Theophil Hansen olup, 1874-1884 yıları
arasında inşa edilmiştir. Ziyaretçilere
belirli turlar ile açık olan parlamento
binasının üslubu kendileri tarafından 
şöyle tanımlanmıştır: “Hansen’in mimari
tasarımı, ‘demokrasinin beşiği’ olan 
antik Yunanistan’ı anımsatır. Bu yapı
üslubuna ‘Tarihselcilik’ adı verilir8.” 
Ring Caddesi’nin en görkemli yapılarından
biri olan parlamento binasının girişinde,
altın varaklı 5,5 m yüksekliğinde 
Yunan heykelleri ile bezenmiş bir 
çeşme bulunmaktadır. Mimarın orijinal
planına göre bu anıtsal heykel 
Avusturya’yı temsil etmektedir9.

Viyana’nın göbeğinde Yunanistan’ı
hatırlatan neoklasik bir parlamento
binasının tartışması elbette ki bir üslup
tartışmasını da beraberinde getirir. Sadece
ön cephesi üzerinden bile uzun bir
sembolizm tartışması yapılabilir ancak

kısaca Antik dönemi hiç yaşamamış olan
bir kentin, kendisinden yüzyıllar sonra
sadece “demokrasiyi” temsil etme gayesi
ile yeniden yorumlanması modern
dünyamızın olduğu kadar inşa edildiği
dönemin de dışında kalan bir yaklaşımın
da habercisidir.

Yapının içine baktığımızda da aynı
görkemin korunarak başka bir stil arayışı
ile devam ettiğini görmek mümkün. Renkli
mermer kaplı odalar, sütunlarla çevrili
avlular, özel odaların kapısına iliştirilmiş,
taşıyıcı özelliğe sahip olmayan sütunlar ve
bu sütunların üzerine yerleştirilmiş
pedimentler, kaset alçı tavan kaplamaları,
bol miktarda altın renk ve yapının
cephesinin aksine iç mekanlarda daha koyu
renklerin tercih edilmesi gibi sebeplerden
ötürü artık bir neoklasik yapıdan
bahsedemesek de, demokrasinin ve elinde
tuttuğu gücün şaşalı şekilde iç mekana da
yansıdığını söyleyebiliriz. İnşa edildikten
sonra İkinci Dünya Savaşı sırasındaki bir
bombardımanda ağır tahribe uğrayan ve
yarısı hasar gören yapı, 1956’da yeniden
inşa edilmiş ve “Milli Meclis Genel Kurul
Salonu’na modern ve işlevsel bir üslupla
yeni şekil verilirken; bina kamuya açık
odaları ve dış görüntüsü, büyük ölçüde
orijinaline sadık kalınarak yenilenmiştir10.”
2017’den itibaren 352 milyon avroluk bir
bütçe ile yenileştirme projesi ile “daha
ulaşılabilir ve daha şeffaf” bir parlamento
olması hedeflenmektedir11.

Yapının, Viyana’nın hem tarihsel izini bir
kent mekanına çeviren Ring Caddesi’nde
olması hem de bu Ring Caddesi üzerinde
bulunan diğer “neo-” stildeki binalara
nazaran daha görkemli olması parlamento
binasını gözle görülür biçimde daha dikkat
çeken, çoğu zaman bir turistik gezi alanına
çeviren ve parlamento binası olduğuna
inanmakta zorluk çektiğimiz pozisyona
düşürür; neredeyse çoğu kimseyi yapının
Antik döneme ait bir yapı olduğuna ikna
eder. Avusturya demokratikliği ile
övünüyor ise, bu parlamentoyu da bu
övünce yakışır bir yapı olarak inşa ettiği
söylenebilir.

TBMM: Clemens Holzmeister
Yukarıda verdiğimiz Almanya ve
Avusturya başkentlerinden sonra bir de
Türkiye’den demokrasiye mimarlık
aracılığıyla bakmak konuyu daha iyi
anlamamıza yardımcı olabilir. Ankara’nın
başkent ilan edilmesinden dört yıl sonra,
1927’den 1954 yılına kadar birçok
Cumhuriyet dönemi yapısına imza atanA
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5 Avusturya Parlamento Binası Ring Caddesi cephesi.
[http://www.europarl.europa.eu/former_ep_president
s/president-schulz/resource/static/images/article/
parlament_am_morgen_02.jpg?epbox].

6 TBMM, genel görünüm, Ankara 1938-1963 (Leyla
Karslı Alpagut’un “Clemens Holzmeister: Çağın
Dönümünde Bir Mimar” kitabındaki bölümünden
alınmıştır).

7 Meclis ana bina, kuzey cephe 1938-63 (Leyla Karslı
Alpagut’un “Clemens Holzmeister: Çağın Dönümünde
Bir Mimar” kitabındaki bölümünden alınmıştır).

8 Genel Kurul Salonu (Leyla Karslı Alpagut’un
“Clemens Holzmeister: Çağın Dönümünde Bir
Mimar” kitabındaki bölümünden alınmıştır).
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Clemens Holzmeister’in tasarladığı Türkiye
Büyük Millet Meclisi bu denemenin son
örneklenecek yapısıdır. İnci Aslanoğlu,
TBMM binalar topluluğunun da içinde
bulunduğu bu projeleri “Türkiye
Cumhuriyeti’nin varlığını tecessüm
ettirecek bir abide” olması istenen ve
bu beklentiyi başarıyla yerine getiren”
projeler olarak tanımlar12.

Leyla Karslı Alpagut, “Clemens
Holzmeister: Çağın Dönümünde Bir
Mimar” adlı, Aydan Balamir’in
editörlüğünü yaptığı kitapta, III. Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin hikayesini 
anlatır. Alpagut’a göre, 1937 tarihinde
çıkan yasa ile yeni parlamento projesinin
uluslararası bir yarışma ile elde edilmesi
öngörülmüştür. İsveçli I. Tengbom, İngiliz
H. Robertson ve Hollandalı W.M.
Dudok’tan oluşan üç kişinin jüri olduğu
yarışmaya yabancı mimarlar ve gelen
itirazlar üzerine sonradan da olsa Türk
mimarlar davet edilir. On dört projenin
katıldığı ve neoklasik üslubun yeğlendiği
projeler arasından son üçe kalan
Holzmeister’in birinciliğine Atatürk karar
vermiştir. 1938’de yapımına başlanan bina,
II. Dünya Savaşı’ndan kaynaklı olarak
1962’ye kadar kesintiye uğramıştır. Ek
olarak, Holzmeister 1948’de yetkilerini
öğrencisi Ziya Payzın’a bırakmış ve Payzın
olumsuz ekonomik koşullar sebebiyle
değişiklikler yapmıştır: Örneğin, ilk
projede dış cepheler sıva ile kaplı iken 
daha sonra taş kaplamaya dönmüştür13.

III. TBMM Binası’nın projelendirme, inşa
süreci ve mimari dili üzerinden bir tartışma
yerine, mimarın isteyerek veya istemeyerek
“inşa ettiği” politik duruşu eleştiren isimler
de mevcuttur. Örneğin Bernd Nicolai,
Holzmeister’in mimari tasarımlarının
dolaylı yoldan Kemalist devletin 1930
sonrasındaki parlamenter demokrasi ile

İtalyan tarzı diktatörlükle yönetilen
anayasa devleti arasındaki çelişkiyi
yansıttığını iddia eder. Nicolai’ye göre “...
devletin baskın rolü ve tek partili sistem
öne çıkarılabilirdi. Otoriter anayasal devlet
yapısı, parti sekreteri Recep Peker
başkanlığındaki bir grup Kemalist’e,
disiplin altına alınmış bir toplum için
huzurlu bir devlet modeli vaat ediyordu14.”
Yazar, Holzmeister’in kendisinin de,
otoriter devlet anlayışını hem kültürel hem
de politik olarak temsil ettiğini öne
sürerek, parlamento binası ve mimar için
şu eleştiride bulunur: “...hükümet ile devlet
-ki halk, parlamento vasıtasıyla ona
egemendir- arasındaki dengeyi görünür
şekilde yeniden tesis etmişti. Ancak yapı bu
diğer yönetim binalarının arasına dahil
edilmemiştir ve bugün bile kendi içinde
kapalı bir kompleks oluşturmaktadır15.”

Demokrasinin kendisinin çok yönlü ve
karmaşık bir kavram olması gibi,
demokrasinin mimari yapılarda nasıl
tecessüm ettiği de, şüphesiz ki, bir deneme
kapsamının yetmeyeceği çok yönlü ve
karmaşık bir araştırma gerektirir. Bu
denemenin asıl derdi farklı bağlamlar ve
projeler üzerinden demokrasinin nasıl
mekana yansıdığı ve hatta nasıl
yorumlandığına dair birkaç örnek
verebilmektir. Ele alınan projelerde de
görüldüğü gibi, sadece üslupsal değil, aynı
zamanda işlevsel ve sembolik olarak da
halk-seçilen/temsilci veya halk/devlet
arasındaki ilişkinin de yorumlandığı
mekanlar önem arz eder. Peki, bir yapıya
bakarak demokrasi hakkında karar vermek
mümkün müdür? Ya da başka bir açıdan
bakarsak, mimarlık ile iç içe geçmemiş bir
demokrasinin hakkında nasıl yargıya
varabiliriz ya da demokrasinin en iyi
yansıtıldığı yapı nasıl olmalıdır? Önemli
olan, bu zor soruları cevaplamak değil,
demokrasiye olan inancı ve mimarlığın

sadece demokrasi için bir çatı değil, aynı
zamanda demokrasiyle iç içe geçebilen bir
temsil aracı olduğunu unutmamaktır16. 

 Berrak Erdal, ODTÜ Müzik ve Güzel
Sanatlar Bölümü Öğretim Elemanı ve
ODTÜ Mimarlık Bölümü 
Doktora Programı

Notlar:
1 Giovanni Sartori, “Kökenbilimsel (*) Demokrasi”,
Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Türk Demokrasi Vakfı,
Ankara, 1993, s. 22.
2 Giovanni Sartori, “Demokrasi Herhangi Bir Şey
Olabilir mi?”, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Türk
Demokrasi Vakfı, Ankara, 1993, s. 8.
3 Güven Arif Sargın, “Ulusalcılık: Söylencesel ve
İdeolojik Bir Araçsallaştırma”.
[https://gasmekan.wordpress.com/2013/12/31/ulusalcilik
-soylencesel-ve-ideolojik-bir-aracsallastirma] Son
Erişim: 08.06.2015. Fredrick Jameson, “Is Space
Political?”, Anyplace, The MIT Press, New York, 1995,
s. 192-205. 
4 Hakan Sağlam, “Adolf Hitler’in Mimarlık Tutkusu”,
dosya 25: Mimarlık ve Politika, ed.: Neşe Gürallar,
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara, 2011, s. 62.
5 [http://www.fosterandpartners.com/projects/reichstag-
new-german-parliament] Son Erişim: 08.06.2015.
6 [http://www.fosterandpartners.com/projects/reichstag-
new-german-parliament] Son Erişim: 08.06.2015.
7 Hal Foster, “Kristal Saraylar”, Sanat-Mimarlık
Kompleksi, çev.: Serpil Özaloğlu, İletişim Yayınları,
İstanbul, 2013, s. 71-72.
8 [http://www.parlament.gv.at/LANG/ZUSD/PDF
/TK.pdf] Son Erişim: 09.06.2015.
9 [http://www.parlament.gv.at/ENGL/GEBF/ARGE/
PARLAUSZEN/vonRingstrasze/index.shtml] 
Son Erişim: 09.06.2015.
10 [http://www.parlament.gv.at/LANG/ZUSD/PDF
/TK.pdf] Son Erişim: 09.06.2015)
11 [http://www.parlament.gv.at/ENGL/GEBF/SAN] 
Son Erişim: 11.06.2015)
12 İnci Aslanoğlu, “Clemens Holzmeister Üzerine”,
Clemens Holzmeister: Çağın Dönümünde Bir Mimar, 
ed.: Aydan Balamir, Boyut Yayıncılık A.Ş., İstanbul,
2010, s. 25.
13 Leyla Karslı Alpagut, “III. Türkiye Büyük Millet
Meclisi Binası”, Clemens Holzmeister: Çağın
Dönümünde Bir Mimar, ed.: Aydan Balamir, Boyut
Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 2010, s. 99-105.
14 Bernd Nicolai, Düzenli Gücün Göstergeleri: Clemens
Holzmeister ve Türkiye, çev.: Günay Develi, Clemens
Holzmeister: Çağın Dönümünde Bir Mimar, ed.: Aydan
Balamir, Boyut Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 2010, s. 74.
15 A.g.e., s. 74.
16 Yazar, son okumayı yapan Seda Belen ve Duygu
Tekin’e teşekkür eder.
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Sosyopolitik
Eylemliliğe
Müdahil Bir
Mimarlık 
Mümkün mü?
“Hayat daima bizim teorilerimizden 
daha yaratıcıdır.”

Burcu Ateş  Demokrasi ve mimarlık
üzerine ve bu iki kavramın birlikteliğine 
ya da ayrıklığına ilişkin birtakım sözler sarf
edilmesi beklenen bu yazıya Brezilya’da
örgütlenen işgalci topraksız köylü hareketi
MST’nin temel savlarından biriyle başlamış
olmak pek de tesadüfi değil. Bizi bir 
teori-pratik gerilimine götürecek olan bu
sava yazının ilerleyen bölümlerinde atıfta
bulunulacağı ve kendisinin çeşitli
çıkarımlara eşlik edeceği kesin. Biz,
şimdilik, savın orijinine dönelim: İşgalci
topraksız köylü hareketi MST, bilinen diğer
adıyla Topraksızlar, kapitalizmin giderek
daha da vahşice yayıldığı topraklarda
küreselleşmenin getirdiği her türlü
neoliberal dayatmaları reddederek “başka”
bir sistemi öne sürüyor ve yaşatıyor. “İşgal
et, diren ve üret” sloganıyla yola çıkan
Topraksızlar hareketi ile, Metin Yeğin’in de
aynı adlı kitabında bahsettiği üzere, halk
toprakları işgal ediyor; IMF laboratuarı
olmak yerine alternatif tarım uygulayarak
kolektif, radikal ve sürdürülebilir bir halk
projesi için mücadele ediyor (Resim 1).
Halk bununla da yetinmeyip çocuklarını,

gençlerini alternatif eğitim modelleri ile
yetiştiriyor. MST aynı zamanda mülkiyet
kavramını da ortadan kaldırıyor; her işgal
yeri kendi otonomisiyle süregeliyor1.

İlk kertede Topraksızlar hareketi
konumuzun bağlamı ile ilişkilenemez
gözükse de, bu kolektif, otonom, üretken ve
devrimci pratik, doğrudan katılımcı karar
alma süreçleriyle tüm dünyaya hayata
geçirilmiş başka bir demokrasiyi takdim
etmekte. Hareketin bununla birlikte gözardı
edilmemesi gereken bir diğer takdimi ise
“Başka bir dünya mümkün” mottosu.
Dünya Sosyal Forumu’nun ikinci
toplanışının özel sloganı ve Forum’un esas
oluşum tezlerinden olması itibariyle, bu
motto antikapitalist ve küreselleşme 
karşıtı camialarca sıkça kullanılmakta, 
bu camiaların kendi öz pratikleriyle
özdeşleşerek yayılmakta ve farklı 
eylemlilik alanlarına uyarlanmakta. 
Burada vurgulanması gereken şey, başka 
bir dünyanın mümkün olabileceği
meselesinin ne salt Topraksızlarca ne de
Dünya Sosyal Forumu bileşenlerince dert
edildiği olmalıdır; dünyada birçok farklı
pratik “başka” bir demokrasiyle formüle
edilmiş bir yaşamı arzulamakta ve bu 
yönde mücadele etmektedir.

Konumuza geri dönecek olursak, kendimize
şunu sormamız gerekir: Biz, mimarlar,
başka bir dünya için ne yapıyoruz? Ya da
mimarlığa bu kadar da sorumluluk
yüklemeden soruyu biraz daha yumuşatıp
tekrar soralım: Başka bir dünyanın
mümkün olması için mimarlık ya da 
mimari eylemlilik kendisini ne denli
farklılaştırabilir? Bu soruya eklenmesi

gereken ikincil bir soru daha vardır: Daha
başka, daha demokratik bir dünya için
mimarlığın elinden ne gelir? Burada tüm bu
soruların temelinde yatan tez, başka bir
dünyanın başka bir demokrasi biçiminden,
hatta başkalık ile kasıt reel ve doğrudan
katılımcı bir demokrasiden, ileri
gelmesinden ibarettir.

Mimarlıkla olan ya da kurulabilecek
ilişkiselliğini incelemeden önce demokrasi
kavramının kendisini incelemek gerekir.
Sözcüğün orijinine bakıldığında Yunanca
dimokratia kelimesinden türediği ve bunun
da iki kökten oluştuğu görülür; dimos (halk
zümresi) ve kratos (iktidar). Benzer biçimde
TDK’da yer alan anlamında demokrasi
“halkın egemenliği temeline dayanan
yönetim biçimi” olarak ifade edilmektedir.
Bunu şu şekilde genişletmek de
mümkündür: Tüm üye veya vatandaşların,
organizasyon ve devlet politikasını
şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu
yönetim biçimi2. Sözlük anlamından öteye
gidip kavramın tarih içerisinde oluşumuna
ve dönüşümüne bakıldığında köklerinin
Antik Yunan’a dayandığı görülür. Yunan
şehir devletlerinde uygulanan ve kanunların
temsilci yerine doğrudan halkın katılımıyla
belirlendiği bu sistem her ne kadar katılımcı
demokrasiyi destekliyor gibi görünse de
katılım erkek, soylu ve şehirli yurttaşlarla
sınırlandırılmıştır (Resim 2). Değişen
yönetim biçimleri ve devlet stratejileri ile
birlikte demokrasi kavramı da farklı
şekillerde yorumlanmıştır. Örneğin
Marksist görüşe göre -her ne kadar
Marksist düşünürler demokrasi konusunda
farklı fikirlere sahip olsalar da- bütün ya da
tam demokrasinin önkoşulu, Marksizm’in
de temelini oluşturan, sınıf farklılıklarının
ortadan kalkması ilkesidir. Burada Marx,
demokrasi için salt siyasi eşitliğin değil,
sosyal eşitliğin de sağlanması gerektiğine
işaret eder. Kendi öz farklılıkları bir yana,
Marksizm’in demokrasiye ayırdedici
yaklaşımı, karar alma süreçlerinin
nesnelerine odaklanması; demokrasinin
ilgililerinin “ne” olduğuna eğilmesidir. Bu
yaklaşım, Marksist görüşü demokrasiyi
“nasıl” ve “kim” sorularıyla çözümlemeye
çalışan diğer görüşlerden ayırır3.

Bu noktada bir kez daha vurgulanması
gereken husus, Marksizm’in de odağında
olan, demokratik olarak kararlaştırılacak
olanın “ne” olduğu hususudur; mimarlık 
ve demokrasi ilişkiselliği bağlamında başka
bir hayatı kurmak için mimarlığın “ne”yi
değiştireceği ya da değiştirmesinin
beklendiği, üzerinde hemfikir olunmuş birA
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mesele değildir. Başta sorduğumuz soruyu
tekrar hatırlayacak olursak, “başka” bir
dünya ve “başka” bir demokrasi için
“yapılması gereken”i mimarlık ekseninde
çözümlemeye çalışmanın beraberinde
teknokratik bir eğilimi getirmesi
kaçınılmazdır. Teknokratik yaklaşım
beraberinde parçalanmayı ve bütünden
kopuşu getirir. Fransız düşünür Henri
Lefebvre’in de eleştiride bulunduğu
teknokrasi ve uzmanlaşma fetişizmi
kapitalizmin gündelik hayatı kontrol altında
tutmak ve mevcudiyetini sürdürülebilir
kılmak üzere yarattığı zihinsel-fiziksel bir
işbölümüdür4. Mimarlardan, plancılardan,
sosyologlardan, mühendislerden ve diğer
disiplinlerden uzman seçkinler grubu
yaratan sistem, toplumcu eleştiriden uzak ve
devlet erki altında muktedir olan görüşün
gündelik hayata geçirilmesi için
yapılandırılmış kurumlarda istihdam
edilmek üzere teknokratları yaratmıştır.
Burada bahsedilen kurumlar, tam olarak
Althusser’in öne sürdüğü ideoloji ve
ideolojilerin gerçekleştirilmesi yolunda inşa
edilen devlet aygıtlarıdır5. İşte teknokratlar
ve uzmanlar bu devlet aygıtları bünyesinde
planlar, modeller, raporlar üreterek bu üst
sistemin bir aktörü haline getirilirler. 

Bu teknokratik bakış açısına karşın
Lefebvre’in öne sürdüğü yaklaşım
“bütüncül” bir yapının gerekliliğine işaret
eder. Kentsel fenomen sorunsalının
kavranabilmesi için bu parçalanmış,
uzmanlaşmış ve işbölümlerince ayrılmış
alanlar yerine “kurumsal gelenek ve
formlardan kendisini özgürleştirebilen;
dönemsel akım ya da söylemlerin üstünde
varolabilen bir meta-felsefe”yi6 öne sürmek
gerekir. Uzman egolarından ve elitizminden
sıyrılmış bu bütüncül yaklaşım, kenti salt
mekansal algılara indirgemeyecek ve kentsel
mekanı edilgen olmaktan kurtarıp aktif bir
özne haline getirecek bir pratiği önerir. 

Fikirlerinde ve eylemliliklerinde Lefebvre’in,
ve dolayısıyla Marx’ın, işaret ettiği yolu
takip eden Sitüasyonistler de kente ve
yaşama benzer şekilde bütüncül bir 
bakış açısı getirir:

Çevre üzerine eylem perspektiflerimiz bizi
üniter şehircilik kavramına götürür. Üniter
şehircilik öncelikle, tüm sanatların ve
tekniklerin birleşik bir çevre
kompozisyonuna katkı sağlayan araçlar
olarak kullanılmasına denir. Böylesine
birbiriyle ilişkili olan bir birlik, mimarinin
geleneksel sanatlar üzerindeki eski
egemenliğinden ya da uzmanlaşmış

teknolojinin ve ekoloji gibi bilimsel
araştırmaların anarşik şehirciliğe
halihazırda tek tük uygulanmasından
kıyaslanamaz bir şekilde daha geniş
kapsamlı olarak tahayyül edilmelidir7.

Buradaki temel eleştiri kapitalizmin
düşünceyi maddeleştirmesi ve 
teoriyi pratikten ayırarak kuramı
eylemsizleştirmesinden ileri gelmektedir.
Marx’ın eleştirisi de bundan pek farklı
değildir: “Filozoflar dünyayı yalnızca 
çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır; oysa
sorun onu değiştirmektir8.” 

Bu bütüncül bakış açısı çerçevesinde
mimarlık pratiğini ve mimarı nereye
konumlandıracağımız bu yazının esas
sorunsalını oluşturmaktadır. Gerek
günümüz politik-sosyal alanının şartlarına
ve dinamiklerine, gerekse de mimarlık
camiasının kendi öz işleyişine baktığımızda
durum pek de iç açıcı değildir. Yukarıda
yeterince eleştirilen teknokratik bakış açısı
ve parçacı yaklaşımın mimarları da etkisi
altına aldığı, ne yazık ki, apaçık ortadadır:
Yaşamdan, “yaşayan”dan ve doğadan öte
tekniğe, imaja ve imara odaklanan; 
kamu9 hakkını gözetmek yerine bürokrasiye
ve sermayeye biat eden mimarlar ve
plancılar piyasanın selameti için var
güçleriyle çalışmaktalar. İngiliz mimar
Charlotte Skene Catling, Mimarlık’ın 
383. sayısında yer alan yazısında modern
mimarlık pratiğine tam da aynı noktadan
serzenişte bulunuyor: 

Bu nasıl oldu? Bir zamanlar mimarları
disiplinin sınırlarını zorlamaya ve onun
ötesinde geniş kapsamlı “iyi”ye yönelten

vizyon şimdi nerede? O söylemler ve
kolektif hedefler nerede kaldı? Bugün
mimarları bu küçümsenen konuma getiren,
iktidardan uzak bir güçsüzlük durumu
mudur veya 20. yüzyıl mimarlık
kuramlarının izlediği yörüngenin ve son
dönem kapitalizmin sonunda vardığı
kaçınılmaz bir nokta mıdır? Mimarlık,
kişinin sadece kendi devasa versiyonunu
inşa etmenin, “mega-mimar”ın amaçlandığı
ve ben merkezciliğin tavan yaptığı noktada
yok mu oldu10?

Mimarlık bina zarflarına böylesine
sıkışmışken; toplumdan bu denli uzaklaşmış
ve bir nevi maddi kaygılar neticesinde kendi
kabuğuna çekilmişken, bu biçimiyle bir
mimari pratikten “başka” bir demokrasiyi,
“başka” bir hayatı talep etmek ne kadar
mümkündür? “Mimar kimdir; kim veya
kimler içindir?”

“Bir mimar olarak hegemonya tarafından
baskılanan bu sürecin neresinde yer
alacağız, eylemliliğimizi hangi sınırlar
dahilinde sürdüreceğiz?”

Tüm bu sorularla karamsar bir tablo
çizdiğimin farkındayım, fakat bu serzenişte
yalnız olmadığımı biliyorum; Boğaçhan
Dündaralp de Ekim 2014’te düzenlenen
“Türkiye Mimarlığını Sorguluyor”
sempozyumundaki konuşmasında
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1 Brezilya Topraksızlar Hareketi
[https://www.thebureauinvestigates.com/
2011/12/23/brazils-landless/].

2 Antik Yunan şehir devletlerinde
demokrasi [http://imgkid.com/ancient-
greek-democracy-government.shtml].
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“profesyonel hayat” ve “piyasa koşulları”
gibi bahaneler ardına saklanan günümüz
mimari pratiğini şöyle eleştirmişti:

“Mekan”a, mimarlığa 20. yüzyıl üretim
modelleri ve toplumsal işbölümünün
dayattığı profesyonel kalıplar içine sıkışmış;
sorumluluk alanından uzaklaşmış mimar
rolleri ile mimarlığı kendi geniş kültürel-
toplumsal olanaklarından koparmış; şık
güzel binalar derdine düşmüş, bina ve 
parsel mimarlığı ile ilgilenmiyorum.

Tarihin ürünü olan mekan ve onun
üretimini sağlayan siyasi, toplumsal,
ekonomik ve teknik stratejilerin, süreçlerin
içinde kendini, “praxis”ini sadece teknik
alana hapsetmiş ya da hapsedilmeye
zorlanan “mimar” rollerini ve “mimarlık”
anlayışını kabul etmiyorum11.

Mimarlık pratiğinin insan, doğa ve mekanla
olan kaçınılmaz ve inkar edilemez ilişkisi
onun otonom bir disiplin olmadığını
kuvvetle kanıtlar. Toplumbilimle,
mekanbilimle, politikbilimle, sanatla ve
başka birçok alanla ilişkisi olan mimarlığın
kendisine birtakım suni zeminler yaratarak
kabuğuna hapsetmesi kabul edilemez.
Burada amaç ne mimarı ne de mimarlık
pratiğini yüceltip üst bir konuma
getirmektir; aksine yukarıda yapılan tüm
eleştirilerden hareketle, varolan haliyle
mimarlık pratiğinin erk düzenine/sistemine
hizmet etmekten öteye gitmediğini ortaya
koymaktır. Lebbeus Woods’un “politik bir
eylem” olarak nitelendirdiği mimarlık bu
mudur? Emek-sermaye çelişkisine dair bir
söz söylemek şöyle dursun, topluma sırtını
dönmüş ve hakim ekonomik ilişkiler
içerisinde özgünlüğünü de yitirmiş bir
mimarlık mıdır bize “başka” bir hayat
sunacak olan? Sahi, günümüzde mimarların
gerçekten insan ve yaşam üzerine kurulu bir
senaryoları var mıdır?

Sorular burada bitmiyor ne yazık ki;
bitmeyecek de:

“Güç ilişkilerin en insani hissi bile
tanımadığı bir üretim sisteminde, mimarlığın
mide bulandıran ilişkilerle üretildiği bir
dünyada, ne vicdanlı bir mimar, ne vicdanlı
patron olmanın mümkün olmadığı bir
dünyada kim olarak yürüyeceğiz?

Eğer bu dünyada insan olabileceğimize,
mimar olabileceğimize inancımız varsa kim
ile kime karşı yürüyeceğiz?

Başka bir dünyaya inanmıyorsak, bunun
mümkünlüğüne inancımız kalmadıysa 
nasıl yürüyeceğiz?12”

Dünyanın bütün pisliğini mimarlardan
bilmek ya da benzer şekilde hakim 
düzenin yalnızca mimarlar tarafından
değiştirilebileceğini düşünmek 
niyetinde değilim.

Burada vurgulamak istediğim temel
sorunsal mimarların salt teori, teknik ve
piyasayla bezenmiş kabuklarından çıkma
ihtimalinin ne denli mümkün olduğudur. Bu
çıkış bir direnme, ayaklanma veya işgal
olarak da değerlendirilebilir; değişim için
atılacak minör fakat mühim bir adım olarak
da. Eylemliliğin boyutu ve biçimsel var
oluşu ne olursa olsun, mimarlığın toplumla,
doğayla, insanla; kısacası yaşamla
buluşması ve tarafını kamudan yana
belirlemesi için içten bir değişime gitmesi
gerektiği apaçık ortadadır. Bu noktada
gerçekleşmesi gereken “toplumsal ve
köktenci bir dönüşüm” ve üretim 
şekillerini tersine çevirecek karşı-duruştur13.
Bu dönüşümü mümkün kılacak ve
dolayısıyla mimarlık pratiğini toplumla
buluşturacak/iktidar gölgesinden kurtaracak
bir tür sosyal mimarlık, başından beri
tartışmaya çalıştığımız demokrasi-mimarlık

ilişkisini ikili bir ilişkiselliğe dönüştürme
potansiyeline sahiptir. Burada zor ve
meşakkatli olan ise bu sosyal mimarlığın
nasıl varolacağıdır. Konudan çok da
uzaklaşmadan Ulus Baker’in toplumsal
iktidarlar karşısında geliştirilmesi gereken
direnç araçları ile ilgili savına dikkat
çekmek istiyorum:

Hukuk dışı/hukuksal ayrımlarıyla
kavranamayacak toplumsal iktidar biçimleri
ile yüz-yüze kalmak kaçınılmaz hale
gelecektir. Bunlar karşısında yeni mücadele
ve direnç biçimlerine ihtiyaç olduğunu,
bunları geçmişimizden öğrenme ya da 
miras alma konusunda da pek talihli
olmayabileceğimizi söylerken kötümser
olmadığımı da hemen belirtmeliyim…
Sendikal, dar siyasal-parlamenter yapılar
dahilinde yürütülen mücadele tarzlarının bu
yeni ihtiyaçlara “bol” geldikleri artık
kendisinden yeterli dersler çıkarılabilmiş bir
deney olmalıydı. Toplumsal güçler, bütün
örgütsüzlükleri ve kör arzulara terk edilmiş
iradeleri çerçevesinde işliyor olsalar bile,
“insan hakları” ya da “demokrasi”
vaatlerinden (ülkemizde klasik bir sosyal-
demokrat hipotezini oluşturan unsurlar
olarak) artık bunalmış olan bizler,
alışılageldik kavramlarımızı deşmeyi ve
parçalamayı göze almak zorundayız14.

Baker’in de önemle vurguladığı bu deşme ve
parçalama ile birlikte gelecek yeni mücadele
biçimleri ve direnç araçları mimarların
gündeminde de bir an önce yer almalıdır.
Yukarıda bahsedilen toplumsal ve köktenci
dönüşüm, ancak bu yeni mücadele ve 
direnç araçlarıyla olası hale gelecektir. 
Bu araçlar ile mimarlık salt imajlar yığını
olmaktan kurtulacak; mekan ise yalnızca
bakılan/algılanan olmaktan çıkıp yaşanana
evirilecektir. Bu mekanda çatışmaların,
çakışmaların, çelişkilerin, anidenliklerin,
bilinmezliklerin, kendiliğindenliklerin,
sapkınlıkların; farklı olasılıkların varlığı
kaçınılmazdır. Lefebvre’e bir kez daha atıfta
bulunmak gerekirse; mekanın oluşumu
diyalektiktir. Mimarlığı salt imaja,
mekansal deneyimi de bu mimari imaja
indirgeyen neoliberal yaklaşımın ürünü 
olan günümüz hakim mimarlığından bizi
kurtaracak olan ise başından beri
savunduğumuz “başka” bir mimarlıktır ki
bu da bize sosyal mimarlığı işaret eder.
Bülent Batuman Dosya’nın 21. sayısında
sosyal mimarlık üzerine tezlerini 
ardarda sıralamıştır:

Hakim mimarlığın tüm mekansal
pratiklerin kendine tabi kılma eğilimineA
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karşı ele geçirilmez deneyimler üretme
arzusu sosyal mimarlığın varoluş 
koşulu ve kanıtıdır. 

Sosyal mimarlık, kapsayıcı bir mega proje
aracılığıyla dünyayı tasarlamaya soyunmaz.
Sosyal mimarlığın ölçeği, toplumsal
mekansal pratiğin tanımladığı yüzeyde,
mikro düzeydedir15.

Sosyal mimarlık, bu noktada, bizi harekete
çağırır: Sokağa davet eder, toplumla
temasa geçirir. Mimarlığın ve mekanın tek
bir disipline indirgenemeyeceğini ve
zaman-mekan ilişkiselliği içerisinde
mimarlığın karmaşık toplumsal süreçlerin
ürünü olduğunu hatırlatır16. Yazının
başında da değindiğimiz ve eleştirdiğimiz
“teorinin eylemsizliği”ne bir son verir.
Başka bir hayat da; tartıştığımız fakat bir
biçimiyle arzuladığımız demokrasi de;
insan hakları da; özgürlük de teorilerin
sıkıcılığından kurtulup -burada niyetim
elbette teoriyi/kuramı aşağılamak değil- ,
harekete geçtiğimizde varolacaktır.
Gündelik hayatın kendisi tüm devingenliği,
kışkırtıcı derecede varolan kendiliğinden
yaratım potansiyeli ve bilinmeyen/tahmin
edilemeyen aktörleri ile orada akmaktadır.
Kağıt üzerine çizilmiş, hatları önceden
belirlenmiş ve planlanmış olanın aksine
formüle edilmemiş bir bilinmezlik sunar. 
O zaman bir kez daha belirtmek de 
hiçbir sakınca yoktur:

“Hayat daima bizim teorilerimizden 
daha yaratıcıdır.”

Sosyal mimarlığın mimarlık pratiğini
toplumla buluşmaya ve bu noktada
harekete geçmeye çağıran dürtüsü 
nezdinde Noam Chomsky ile demokrasi
üzerine yapılan röportajdan alıntı yapmak
yerinde olacaktır:

Bir şey yapmanın ve gerçekleştirmenin yolu
bellidir: Dışarı çıkarsın ve yaparsın. Daha
özgür ve demokratik bir toplum istiyorsan
dışarı çıkıp gerçekleştirirsin17.

Peki nasıl? Hegemonik erkin dayattığı
hakim mimarlıktan sosyal mimarlığa nasıl
evrileceğiz? Hangi cesaretle değiştireceğiz
mimarlığın bile içinde yer edinmiş
gelenekleri, teamülleri? Sermayeyle
bezenmiş bu kirli piyasada hangi takatle
geliştireceğiz yeni mücadele ve direnç
araçlarını? Henüz aklında “ideal”leri ile
mezun olmuş genç mimarlar bile piyasanın
koşullarına alışmak zorunda bırakıldığı ve
belki de onlarca yıllık “deneyim”leriyle

piyasanın tozunu yutmuş
olgun mimarlarınsa bu
zorundalığa her seferinde
ön ayak olduğu bir
düzende biz nasıl
savunacağız “başka”
olanı? Benzer eksende fakat
aynı zamanda bambaşka
bir tartışmanın konusu
olan mimarlık eğitimini
sorgulamadan/
dönüştürmeden, eğitimin
de metalaştığı bu sisteme 
nasıl kafa tutacağız?

Yazıyı bitirmeden çizdiğim bu karamsar
tabloyu bir nebze de olsa iyimser bir 
yöne kaydırmak niyetindeyim. Dünyanın
farklı yerlerinde; Latin Amerika’da,
Küba’da, Avrupa’da, Uzak Doğu’da 
birçok mimar, plancı ve tasarımcı kurulu
düzene kafa tutarak “başka” bir
mimarlığın pratiği ile uğraşıyorlar. 
Mekana dair taktiksel müdahalelerle
aktivist yanlarını ön plana çıkararak ve
herkes için eşit bir dünya arzusuyla
mesleklerinin yaratıcı yönlerini
birleştirerek başka bir dünyanın temelini
oluşturuyorlar. Peki bu topraklarda neler
oluyor? Piyasanın, kalıpların, modellerin
ve konvansiyonel yapma biçimlerinin
içerisinde kaybolmuş ve bunu tercih etmiş
“büyük” mimarlara inat genç mimarlar ve
özellikle mimarlık öğrencileri daha yeni
tanıştıkları mimarlıklarını sorguluyor ve
alternatif mimarlığın yöntemlerini bireysel
ve kolektif olarak keşfediyorlar.
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3 Herkes İçin Mimarlık Derneği Atıl Köy
Okulları projesi kapsamında çalışılan İzmir
Ödemiş Kemal Atatürk İlkokulu
[http://www.arkitera.com/haber/22034/herkes-
icin-mimarlik-dernegi-odemis-ovakentte].

4 Whatabout “Synesthesia” turnesine ait
tanıtım görseli [http://whataboutistanbul.
tumblr.com/].

5 LABs-LocalArchitecturalBags ve Ho! 
Yeryüzü Kolektifi tarafından açılan Denek
Hayvanları Laboratuarı Tasarım Yarışması’nın
afişi [http://www.arkitera.com/yarisma/591
/denek-hayvani-laboratuari-tasarimi-bagimsiz-
fikir-yarismasi]

4

5



Ortaya çıkışları “Ölçek 1/1” grubu olan ve
daha sonrasında “Herkes için Mimarlık18”
derneğine dönüşen oluşum İTÜ Mimarlık
Fakültesi öğrencilerinin lisans eğitimleri
sırasında “sadece üniversitede maket
yaparak ve tartışarak üretmekten daha
fazlasını yapma” arayışına girmeleri ile
başladı. Gerçekleştirdikleri projeler
kapsamında birçok farklı alan mensubu ile
çalışıp kolektif bir fikir alışveriş ortamı
sağlıyorlar. Mahalleli ve köylüyle
kurdukları ilişki ile de tepeden dayatılan
karar alma/ uygulama mekanizmalarının
aksine tasarım süreci boyunca insan, mekan
ve doğayla başka bir diyalog kuruyorlar
(Resim 3). Kendilerini otonom bir yapı
olarak tanımlayan bir başka öğrenci grubu
“Whatabout19” ise kendisini şöyle
tanımlıyor: “Whatabout; ara vermeksizin
işleyen ve fikri arka plana atmadan deneysel
üretime odaklanan öğrenci kaynaklı bir
tasarım pratiğidir. Günümüzde de
yaygınlaşan ‘bir eğitmene ihtiyaç duymadan
denetimsiz/kendi kendini denetleyen
mekanizmalar’ fikrini benimsemektedir.”
Geçtiğimiz Nisan ayında yaptıkları
“Sinestezi” adlı turnelerinin çağrısı da
oldukça provokatif: “Türkiye’nin farklı
şehirlerinde ‘mikro kamusal alan’
müdahaleleri ile kentsel davranışları,
bütünsel/alışılmış algıyı ve şehir
mekanizmasını yeniden oluşturmak,
yönlendirmek ve ‘kent sistemine çomak
sokmak’ için bir günlük mobil atölyeler
serisi ve öğrenci forumu ile karşınızda!”
(Resim 4). Kocaeli’nde oluşan “LABs- Local
Architectural Bags20” ve “Ho! Yeryüzü
Kolektifi21” ise “mimari meseleler üzerinden
yeni düşünme biçimleri üretmeyi”
amaçlıyor. Yakın zamandaki projelerinden
biri olan Denek Hayvanları Laboratuarı
Tasarım Yarışması, Düzce Üniversitesi
Konuralp Yerleşkesi Gelişim Planı Kentsel
Tasarım Yarışması’na karşı bir protesto
olarak açılmıştı (Resim 5). Yarışmanın
amacını metalaşan eğitim sistemine bir
eleştiri olarak kurgulamışlardı:
“Türkiye’deki üniversiteler eğitime
üniversite yönetimlerinin yaklaşım
stratejileri, insan-doğa- toplum etkileşimi
üzerine değil, hemen her şeyi iktisadi bir
nesne olarak örgütleme üzerine yaslıdır22.”

Varolana karşı duruşun ve direncin ve
bunların neticesi olarak yeniliğin,
dönüşümün ve değişimin en çok da baskıcı
düzenlerin kendisini en had safhada
varettiği noktada meydana geldiğini artık
hepimiz biliyoruz. Bu noktada, yukarıda
yalnızca birkaçından bahsetme fırsatı
bulduğum öğrenci bazlı oluşumlar

mimarlığa ve mekana farklı bir noktadan
bakıp dayatılanı reddediyor, konvansiyonel
olanı değiştiriyor, öğretileni sorguluyor,
kalıpları yıkıyor ve böylece birlikte
konuşarak, paylaşarak ve üreterek başka 
bir mimarlık pratiğinin mümkün olduğunu
gösteriyorlar. Bize de kötümser bir gidişat
çizmiş olduğumuz yazıyı bir kuple
iyimserlikle bitirmek düşer: Kahrolsun 
bağzı şeyler fakat başka bir dünya hala
mümkün23!  Burcu Ateş, Y. Mimar,
Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve ODTÜ
Mimarlık Bölümü Lisansüstü Programı.
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Mimarlar 
[anlama-deşifre 
ve değiştirme
bütünlüğündeki]
Demokratik
Mücadelenin
Neresinde 
Yer Alırlar?
Esra Sert  Bugün kentsel mekanın
dönüşümünde hangi kurallara göre ve
kimler için yer seçim ve yaşama biçimi
kriterlerinin salık verileceği, yaşanılan
mekanın hangi sınıfın olacağı, kimin
çıkarına kullanılacağı gibi sorular üzerinde
düşündüğümüzde karşı karşıya
kaldıklarımız özellikle son on yıldır
süregiden kavganın görünmeyen temeli
hakkında kuvvetli ipuçları sunar. Başka bir
deyişle kapitalizmin neoliberal kentsel
dönüşümünün gündelik yaşamlarımıza
radikal müdahalesini gerçekleştirmeye
çalışan muktedirlerin karşılaştığı direnç
tam da bu kavganın güncel tezahürlerinden
birisini oluşturur. Sözkonusu güncellik
zemininde, kentlerde kapitalizmin
neoliberal hegemonyasının yeryüzü ile
kurduğu ilişkinin yasalarını bilmeye ve
anlamaya ne kadar yaklaşırsak dünyayı
değiştirmeye de (politik pratik açısından) o
kadar yaklaşabiliriz önermesini temel alan
bir tartışma örmek istiyorum. Burada
kastedilen bilme, anlama, deşifre etme ve
değiştirme bütünlüğünün kolektif olarak
gerçekleştirilmesine katkı koyan
öznelerden birisini de çalışma alanları
itibariyle “mimarlar” oluşturmaktadır. 
Bu yapının öznelerinden biri olarak
kodlayacağım mimarın içinde devindiği
disiplin bağlamında potansiyelini ve
kısıtlarını yeniden düşünmeye çalışacağım.

Mimarlık bilgisi ve düşüncesi; insanlık
tarihinin dünyayı bilme ve anlamanın
ötesine geçerek onu değiştirmeye yönelik
çabasının bir sıçrayış olarak yaşandığı 
19. yüzyıldan bu yana kapitalizmin
yasalarını ve eğilimlerini anlayarak insanın
kurtuluşunu arayan geleneğe katkısı
açısından hiç azımsanmayacak bir birikim
oluşturmuştur. Sözkonusu birikimle
birlikte bir çerçeve olarak “kentsel
mücadele” eylemi ve ona içkin tahayyülA
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edilen “yaşanabilir bir dünya ideali”nin
kent mekanı üzerinden daha fazla arzulanır
ve görünür olmasından bahsedebiliriz1.
Fakat sözkonusu birikimin bahsedilen
çerçevede kullanılmaya başlaması bu
yazıya konu olan Türkiye nesnelliğinde
direnç gösteren toplumsal kesimler
açısından çok yeni ve çetrefillidir.
Kuşkusuz bu yenilik tesadüfün ötesinde
anlamlar taşımaktadır. Türkiye
metropollerinde kentsel mekana dair
yaşanan zorlukları ve öyle ya da böyle
mücadele içinde olanların tarihini
1950’lere kadar götürebiliriz. Fakat burada
dikkate değer olan; Türkiye’de toplumsal
mücadelenin geriye düştüğü, solun ülke ve
toplum ile kurduğu bağın sermaye sınıfı
tarafından zor aygıtı ile yok edildiği
1980’lerle birlikte sermayenin gözünü 
kent mekanının bizzat kendisine (alınıp
satılacak, pazarlanılacak bir meta
anlamında) dikmesiyle kavganın 
değişen yüzü ve özellikle son on yıldır
gerçekleştirilen radikal müdahalelerin
gündelik hayatlarımızı nasıl zorlamaya
başladığıdır. Sınıf imtiyazı ve tahakkümüne
dayalı ilişkilerin kent peyzajına taşınması
radikal biçimde belirgindir. Bu bağlamda
mimarın içinde devindiği, mesleğini icra
ettiği mecralar bir tür üstyapısal alanın
içindedir. Birebir içinde çalıştıkları dev
inşaat şirketleri, belediyeler, üniversiteler,
koruma kurulları ve daha birçok kurum
üstyapısal alanlar olarak çoğaltılabilir.
Mimarın pozisyonu da diğer özneler gibi
üstyapı kurumlarında mevcut
hegemonyanın devamlılığı ve yıkılması
bağlamında bir ilişki içindedir. Tam bu
noktada Marx’a kulak verelim:

“(...) Bir yandan toplumun bir makina gibi
düzen içinde işlemesini sağlayan kurallar,
ilişkiler, yapılar, kurumlar, yani bir üstyapı
vardır; insanlar bu yapılar sayesinde ve bu
yapılar içinde birbiriyle ilişkiye girerler;
toplum içinde davranışlarında bunların
farkındadırlar; öbür yandan bu yapılar,
toplumu kökünden parçalama
potansiyeline sahip birtakım hegemonya ve
kuvvet ilişkilerinin ifadesinden ve oyun
alanından ibarettir. (...) Öte yandan bu
yapılar üstyapısaldır diye kesip atılamaz da,
çünkü sınıf mücadelesinin tezahür ettiği,
icra edildiği yer bu yapılardır; bu kural ve
yapılar aracılığıyladır ki bir sınıf öbür sınıf
üstündeki hegemonyasını kurar2.” 

Yani mimar hem bütün bu hegemonik
ilişki ağının içindedir hem de yıkımına
katkı koymak için potansiyeli ve
sorumluluğu vardır. Dikkat edilirse

dünyayı kurtaran mimar söyleminden
bahsetmiyor, “yıkıma katkı”nın altını
çizmeyi amaçlıyorum.

Bugün bir kent suçu projesinde çalışmama
şansına sahip çok “az sayıda” mimar vardır.
Öte yandan üniversite ve koruma kurulları
gibi ilk bakışta masum izlenimi veren
üstyapı kurumları da toplumsal üretim
ilişkilerinin belirlediği koşullara tabidirler.
Açmamız gerekirse ne zaman nesnel zemin
toplumdan yana refleksi görünür kılsa,
güçlendirse sözkonusu türden kurumların
toplumdan yana düşmeleri o ölçüde
kolaylaşır, toplumsal formasyon ve öznel
siyasal ideolojik koşullar burada da
kaçınılmaz olarak görev başındadır. Somut
durum onları da yönlendirir, yüreklendirir.
Tersinden de muktedirler karşısında susan,
türlü koşullara boyun eğen bir toplumsal
formasyonda da bir o kadar zorlanırlar, geri
düşerler, “masum”luklarından eser kalmaz.
Kuşkusuz burada insan iradesini tamamen
dışarıda bırakıyor değilim, fakat tek
başımıza değirmenlere karşı savaşmanın
zorluğu, yetersizliği ve çıkmazı ile 
kolektif olarak bir şeyler yapmanın, bir
şeylere beraber karşı durmanın keyif ve
başarısını tattık, biliyoruz3. 

Mimarların karşı hegemonik potansiyeli
özellikle eşitsiz gelişimin bir sonucu olarak

karşımıza çıkıyor. Mimarın pozisyonu ve
mesleki formasyonu bağlamında
bahsettiğimiz eşitsiz gelişim, bir tür
toplumsal iş bölümünü ve sorumluluğunu
da beraberinde getiriyor4. Neoliberal kentsel
dönüşüm süreçlerinden her anlamda en çok
etkilenen emekçi kesimler olurken, bana
göre söz konusu bağlantıyı deşifre etmek ve
yaygınlaştırmak eşitsiz gelişimin bir sonucu
olarak aydınların, meslek insanlarının,
uzmanların kaçınılmaz sorumluluğudur.
Etkileyen ve etkilenenlerin deşifrasyonu;
ekosistemin bütününde, kişisel ve kolektif
olarak hayatlarımızda, yaşama
mekanlarımızda yaşananların nelere mal
olduğunu, neden ve kimin için
gerçekleştiğini bağlantılarıyla anlamak ve
daha da önemlisi durdurmaya katkı
açısından acil ve hayatidir. Tam da bu
noktada, sözkonusu deşifrasyon ve
durdurma çabasının dışında bugün sıkça
karşı karşıya olduğumuz “alternatif projeni
öner yoksa sus” dayatmasına dikkat
çekmek istiyorum. Bir kısım profesyonel ve
aktivistin benimsediği alternatifini önerme
sorunsalı, “proje” geliştirme meselesinde;
aynı alternatifini “yeşil teknolojide”,

A
R

R
E

D
A

M
E

N
TO

73

1 “High Line” projesi, civardaki emlak değerleri
üzerinde etki yaratarak, ucuz konut stoğunda
azalmaya neden oldu [https://delaneyjohnsonccsf.
wordpress. com/2014/05/20/highline-project]
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“yalancı yeşil imajlar” dünyasında bulan,
rahatsız olunanları değiştirmek şöyle 
dursun sorunların sonsuza kadar bir şekilde
devamlılığı sayesinde bütün toplumsal
üretim ilişkilerinin devamlılığını, yeniden
üretimini arayan sermayenin sesini duyarız
ve sıkıştırılırız. Yani “neoliberal projeci
gelişme” dayatması ve ilüzyonu
karşımızdadır. Somut örneklerle 
biraz açalım:

Bugünün Türkiyesi’nde yakıcı bir biçimde
karşı karşıya olduğumuz neoliberal, islami-
muhafazakar hegemonyanın kentleri
dönüştürme operasyonunda yerinde,
alternatif bir kentsel dönüşüm mümkündür
demek ve en zararsız gibi görüneni bile olsa
alternatif projelere bel bağlamak en
hafifinden yüzleşmekte olduğumuz
neoliberal kent politikalarını anlamamaktır.
Haksızlık ve talan karşısında biriken
mücadele istencini budamaya,
sönümleyerek zaman geçirmeye yani
mücadeleyi ötelemeye yaramaktadır. Bu
tuzağa mesleki formasyonlarının da etkisiyle
en başta mimarlar düşmektedir. Neoliberal
kent politikalarının da güdümünde
ivmelenen rant sebebiyle kentsel mekanda
değişim değerini arttırmadan bir dönüşüm,
sistemin işleyişi gereği bugün mümkün
değildir. Önümüze konan bütün örneklerle
teyit edilmiştir. Öte yandan diyelim ki öyle
dev inşaat şirketleri, TOKİ eliyle bir
dönüşüm istemiyoruz ama yine de illa
dönüşüm istiyoruz. Küçük, düşük maliyetli,
“masum” müdahalelerde bulunmak
istiyoruz. Harvey’in verdiği önemli bir
örneğe kulak verelim: 

“Örneğin, New York şehrindeki yeni
oluşturulan High Line, civardaki emlak
değerleri üzerinde inanılmaz bir etki yarattı
ve böylelikle şehir sakinlerinin pek çoğunun
bu bölgede ucuz konut bulabilme şansı
ortadan kalktı. Bu tür bir kamusal alanın
oluşturulması çok zengin kesim dışında
kalan herkesin ortak kullanım 
potansiyelini arttırmak şöyle dursun, 
ciddi ölçüde kısıtlar5”. 

“High Line” isimli proje ile New York’ta
uzanan ve artık kullanılmayan bir tren hattı
boyunca (zemin üstünde bir kottan geçen
hat) bitkilendirme müdahalesi ile zekice
oldukça basit ve ucuza mal edilmiş (en
iyisinden pek çok mimarın rüyasıdır) bir
peyzaj tasarımıyla kent parkına
dönüştürülerek kente kazandırıldı. Hatta
proje iki adet prestijli ödül de aldı6. Yani
şehir ölçekli mücadelede çözüm aracı olarak
önümüze konan ve neoliberal hegemonya

tarafından dayatılan “alternatif projeni
söyle yoksa sus” anlayışı, alternatif planlar
ile özellikle mimarların rüyası iyi niyetli
projeler, mevcut koşullarda rantı
artırmaktan başka bir işe yaramıyor. 

Öte yandan bir tahayyül olarak önereceğim
“durdurma”, “engelleme”, “ işgal etme”
pratiklerini gerçekleşmiş iki örnekle açalım:

1990’ların başında İzmir şehir merkezine
Alsancak Limanı ve Konak Meydanı
arasındaki kıyı şeridi için önerilen “altı
şeritli otoyol projesi”. Mimarlar, şehir
plancıları ve hukukçuların deşifrasyon ve
anlama/anlatma çabalarıyla güçlenerek bir
ortak alan mücadelesinin geniş yurttaş
katılımı ile siyasi bir sürece dönüşmesi ve
projenin durdurulması anlamında başarılı
bir örnek olarak verilebilir. 

Diğer en önemli ve Türkiye ölçeğinde tarihe
damgasını vurmuş örnek ise Gezi Parkı
Direnişi’dir. Gezi Parkı’nın ateşlediği
Haziran Direnişi ülke genelinde tarihsel
olarak iktidara karşı memnuniyetsizliğin ve
kavganın yükseldiği bir döneme denk
düşmüştür. Türkiye’nin en önemli kamusal
alanı üzerinde başlamış, ifade edilmiş,
sıçrayarak yaygınlaşmış kolektif bir
direniştir. Haziran’ı ateşlemiş olan
“kamusal alanlar üzerinden bir meydan
okuma Türkiye’deki sermaye sınıfının
güncel siyasi/ideolojik hattını sarsmaya
dönük potansiyel taşıması ve bu potansiyel
oranında sınıfsal7” olması bakımından
dikkate değerdir. İstanbul Taksim’de 
Gezi Parkı’nın üzerinde Topçu Kışlası’nın
ihyası için tarihi ve anıtsal değeri olan
parktaki ağaçları sökmeye ve parkı
yıkmaya gelen ekiplerin karşısına dikilen
Taksim Dayanışması8 gönüllüleriyle
ateşlenen ve büyüyen Haziran Direnişi
AKP’nin iktidar dönemi boyunca Erdoğan
tarafından dayatılan “çılgın projeler”, rant
politikaları ve sosyal hayatta yaşanan bir
dizi gericileştirme hamlelerine karşı biriken
öfkenin patlaması olarak tarihe geçmiştir.
Durum böyleyken mimarlar da rant
politikaları ve çılgın projelerin bazen 
açıkça görünmeyen tarihsel, ekolojik,
sosyal, kültürel yıkımının olası sonuçlarını
ve arka planını deşifre etmede özellikle
Mimarlar Odası öncülüğünde tarihi bir 
rol üstlenmiştir.

Mimarlığın bir meslek ve sosyal praksis
olarak yeniden konumlandırılması ve
mimarın da yeni siyasi özne olarak bu yeni
konumlanmadaki yerini örneklerle
tartışmaya çalıştık. 

Sermaye tarafından dışlanan çoğunluğun
yaşanabilir bir kentsel çevre hakkını
savunmak için bir projenin daha
durdurulması dolayısıyla çoğunluğun
geleceğinde hayati önemde olan kaynakların
katledilmesinin önlenmesi, tarihsel
kazanımlara, kültürel değerler ve özgürce
yaşama biçimi hakkına sahip çıkılması
çabası hafife alınmayacak kadar hayatidir.
Dahası bu çabada yeterince görünür
olmayan bağlantıları deşifre etmek
konusunda karşı hegemonik bir güç olarak
mimarlar Türkiye’de ölçeğinde kent mekanı
üzerinden mesleki birikimlerini kullanarak
önemli bir siyasi özne olarak dikkate değer
potansiyel vadeden bir konumdadırlar ve
bugün mekan koparma9 pratiği daha da
önemli hale gelmiştir:

Bütün bunların ötesinde özne olarak mimar
açısından, açıkça sürdürülemeyen toplumsal
iktisadi sistemin değiştiği koşullarda
faydalanılması amacıyla deneyim
biriktirmek hem hayatidir hem de bilginin
aktarımı tutarlılık sergilemektedir. En iyisi
için üretmekten mimarlar olarak da
vazgeçmeyeceğiz, kuşkusuz acil çözümlerin,
bilgi aktarımının ve deneyim biriktirmenin
önemini gözardı etmeden. Kolektif bir
iradenin parçası olduğumuzun farkında
olarak!  Esra Sert, Y. Mimar, Mimarlar
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve ODTÜ
Mimarlık Bölümü Doktora Programı.

Notlar:
1 Hatta tarih boyunca iyiye, güzele ve yaşanılası olana
dair yönelimlerin hepsinde coğrafi keşiflere ihtiyaç
duyulmuştur, çünkü tümünün pozitif umudunun
merkezinde Topos [mekan, yer] vardır. Bu bugün de
böyledir, bundan sonra da olacağa benzemektedir (E.
Bloch, “Umut İlkesi (Das Prinzip Hoffnung)”, cilt 2, 
çev.: Tanıl Bora, İletişim Yayınları, 2012, s. 74).
2 Karl Marx, Grundrisse Ekonomi Politiğin Eleştirisi için
Ön Çalışma, çev.: Sevan Nişanyan, Birikim Yayınları,
2008, s. 18-19.
3 Genel bilgilendirme için kaynak:
[https://tr.wikipedia.org/wiki/Gezi_Park%C4%B1_protest
olar%C4%B1].
4 Bugün en başta insan onuruna yakışır yaşamaya dair
çaba gösteren ve bununla birlikte katılımcılığı ve hukuku
fiilen uygulayan (uygulama hamlelerine girişen, cesaret
gösteren) yurttaşlar ile işbirliği, onlara ön açıcılık ve
hamlelerine teşvik üzerine düşünmeye bir davet için
kaleme alınan konu ile ilgili İleri Haber Portalı’ndaki köşe
yazısı: [http://ilerihaber.org/yazarlar/esra-sert/isbirligi-on-
acicilik-ve-tesvige-davet/762].
5 David Harvey, Asi Şehirler, çev.: Ayşe Deniz Temiz,
Metis Yayınları, 2012, s. 127.
6 Kaynak: [http://www.asla.org/2010awards/173.html],
[http://www.asla.org/sustainablelandscapes/highline.html]
7 Cenk Saraçoğlu, “Haziran Direnişi ve Mekan / Şehir
Gündemi”, Gelenek, sayı 121, 2013, s. 69-83.
8 Kaynak: [http://taksimdayanisma.org/?lang=en].
9 Metin Çulhaoğlu büyük kent mekanının emek gücünün
kendini yeniden üretmesi yani sınıf oluşumu bağlamında
bir okumasını yapıyor ve mekan koparma pratiğinden
bahsediyor (bkz.: Metin Çulhaoğlu, “Sınıf Oluşumu ve
Büyük Kent Mekanı: Güncel Durum ve Olasılıklar”,
Gelenek, sayı 80, 2004).A
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Kapitalist Döngüde
Demokrat Devlet,
Özerk Mimarlık:
Türkiye’den
Hareketle Kuramsal
Bir Okuma
Hatice Özhisar  Günümüzde kapitalist
üretim biçiminin getirdiği krizlerin,
dünyada insana dair tüm yaşam
pratiklerini dönüştürdüğü bir dönemden
geçmekteyiz. Bu dönüşümden özellikle
fiziki yapılar ve kentler de etkilenmektedir.
Ancak, bu dönüşümün çok hızlı olması ve
bütün insanları etkilemesi nedeniyle
disiplinlerarası ve önemli bir sorunsala
evrilmiştir. Bu bağlamda, siyasi ve politik
kararlarla kodlanan bu fiziksel oluşum
sürecinin içerisindeki baş aktör mimarın
tutumu ve mimarlığın özerkliği önem
kazanmaktadır. Neoliberal politikaların en
rahat oyun alanlarından biri olan şehirlerin
yeniden yaratımına ve eşzamanlı
tüketimine karşı özellikle Türkiye
bağlamında karışan aktörlerin çokluğu da
göz önüne alındığında, mimar ve
mimarlığın özerkliği en önemli karşı
duruşları sergileme olanağına sahiptir.
Üretim biçiminin değişerek Fordist üretim
metotlarından post-Fordist üretim biçimine
dönüşmesi yeni kullanım ve tüketim
biçimlerini ortaya çıkarmıştır. Modern
ütopyalarla dönüştürülmek istenen
şehirlerin sadece rant getirecek meta haline
dönüşmesi özellikle yüzyılın sonunda hız
kazanmıştır. Bu anlamda bu yazıda özerk
mimarlık ile tek amacı kar olan bu tüketim
kültürüne karşı bir duruş, bir sınırlama
getireceği savunulacaktır.

Ekonomi-politika ve mimarlık1

Türkiye’de 1980 neoliberal politikaları ile
gücünü daha da artıran kapitalizmin
özellikle turizm gelişimi adı altında birçok
dönüşüme imza attığını görmekteyiz.
Neoliberal ekonomi ve politikanın Turizm
Teşvik Kanunu’nu kullanarak
dönüştürdüğü alanlardan birisi de Bodrum
Yarımadası’dır. 1970 döneminde küçük bir
sahil kasabası görünümündeki merkezi ile
Bodrum Yarımadası tarım ve yeşil alanları
ile dengeli bir doğal çevreye sahipti2. Hatta
bu dönemde “Halikarnassus Sahil Milli
Parkı” projesi ile yarımadanın milli park
olarak tasarlanması hedeflenmişti. Ancak

1980’lerin bu neoliberal ekonomik
politikaları adanın turizm adı altında ranta
açılmasına neden oldu. Hem üst ölçekteki
çevre düzeni planları hem de alt ölçekteki
uygulama imar planlarının sayıca fazlalığı,
bütün bu planların birbirini tekrar eden
önerileri, salt turizm kullanım türünün
geliştirildiği, arsa ve parsel üretimleri ile
yarımadanın önce ikinci konutlar ve 
küçük ölçekli oteller daha sonra tatil
siteleri ve turizm kompleksleri ile
dolmasına neden olmuştur.

Bütün bu dönüşüm ve uygulama sürecinde,
aynı zamanda birçok mimarın şikayeti,
planlama kodlarının mimari tasarımı
kısıtladığı yönündedir. Bu kodlara göre
Bodrum’da konut binaları iki kattan fazla
ve taban alanı 120m2’den geniş
yapılamamaktadır. Bu kurallarla birlikte
1/3 kapı ve pencere en ve boy oranları,
inşaat malzemesi olarak taş veya beyaz
renkli sıvanın kullanılması ve diğer çevre
düzenlemesi gibi tasarım kriterleri,
1970’lerin başında Tuğrul ve Necva
Akçura’nın3 geleneksel Bodrum mimarisini
araştırdıkları çalışmaya dayandırılarak
oluşturulmuştur. Mevcut Bodrum
mimarisin karakteristiği de bu kodlarla
şekillenmiştir. Bodrum sayıca fazla olan
binalar, kaçak yapılar ve başarısız mimari
uygulamaların yanında yaratıcı ve eleştirel
örneklerin de üretildiği bir laboratuvar
ortamı olmuştur. Demir Tatil Köyü
geleneksel mimarlık öğelerini modern
mimarlık inşaat teknikleriyle ortaya
koyduğu için başarılıdır. Mimar Ahmet
Berk’in iki bina kütlesini birleştirerek hem

fiziki taban alanı kısıtlamasını aşmış hem
de Bodrum geleneksel sosyal yaşamındaki
soruna -yeni evlenen gençlere evden
ayrılmadan bağımsız konut sunarak-
yaratıcı bir çözüm getirmiştir.

Ancak bu tasarım kodları kapitalist üretim
biçimi içerisinde yeniden sorgulanmalıdır.
Dönüşen liberal ekonomik politikalar
içerisinde oluşturulan ve kapitalizmin
krizleri ile beslenen bu kodların özerk
mimarlık içerisindeki durumu önem
kazanmaktadır. Mimarlık teknik
boyutuyla yaratım sürecini oluştururken,
yarattığı çevre ile sosyal boyutu olan bir
disiplindir. Bu bağlamda kapitalizmin
krizlerinden sadece ekonomik değil aynı
zamanda sosyal olarak da etkilenmektedir.
Bu durumda, mimarın kendi disiplini ele
alış biçimi, mimarın nerede ve hangi
noktada karşı duruş sergileyebileceği ve
hangi rolü üstlenmesi gerektiği mimarlığın
otonomisi içerisinde sorulması gereken ilk
soruları oluşturmaktadır.

Konuya başlarken mimari özerkliğin çok
tartışmalı bir konu olduğunu, kimi
mimarlara göre mimarlığın özerkliğinin
mevcut olduğunun, kimilerine göre de
otonom mimarlığın varolamayacağının
savunulduğunu belirtmekte fayda var.
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1 Bodrum Yarımadası doğal çevrenin
yıllara göre dönüşümü (Kaynak: Yazar
tarafından 1971-1991-2002 ve 2007
yıllarında onaylanan Bodrum
Yarımadası Çevre Düzeni Planlarına
dayanarak oluşturulmuştur).
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Ayrıca özerklikle ilgili bu tartışmalar
yeterli olmayıp, bütün bunlar ancak
modern mimarlık ve avangart sanat ile
gündeme gelmiştir. Hatta hem mimari
özerkliği savunanların hem de karşı
duranların çoğu zaman yeterli açıklama
getiremedikleri gözlenmiştir. Sanat, estetik,
fonksiyon ya da teknik kriterler açısından
konunun sadece tek boyutuyla ele alındığı
gözlenmiştir. Mimarlık disiplininin içsel
dinamikleri ile onu şekillendiren ve
etkileyen aktörlerin tamamının
sorgulandığı çalışmalar artış göstermekle
beraber hala yeterli sayıda değildir. 

Bütün bu kırılgan ortam içerisinde, bu
makalede Anderson’ın4 “özerk gibi5” ve
“yarı-özerk6” görüşünden hareketle, özerk
mimarlığın ancak mimari kodlar ile
neoliberal politika arasında yer alarak
eleştirel bir tutum sergileyebildiği görüşü
savunulacaktır. Mimarlık yapılı çevrenin
hem öznesi hem de nesnesi konumundadır.
Bu bağlamda, mimarlık nesne olarak

ekonomik ve politik kriterler tarafından
sunulan kurallar kapsamında hareket
alanına sahipken, özne olarak bu kodlar ve
kurallar aracılığıyla yapılı çevreyi
tasarlamaktadır. Bu noktada Heynen7

mimarın sadece tasarım yaparken özerk
olacağını savunmaktadır. Buna karşılık,
yapım sürecinin disiplinlerarası bir sistemi
kapsaması nedeniyle özerk mimarlığın
kapitalist ekonomik sistem ve politik-
yönetim içerisinde bütüncül olarak
düşünülmesi gerekmektedir. 

Özerk mimarlık
Alternatif uzamsal ve maddesel koşullarla
kendi dünyasını yaratan (“özerk”)
mimarlık gerçek dünyada kendi kurallarını
ve realitesini oluşturur. Diana Agrest’in8

çıkarımda bulunduğu özerk mimarlık içsel
kurallar ve kodlarla kendine yeten bir
disiplini kapsamaktadır. Mimarlık tasarım
olan ve tasarım olmayanın sınırlarının
kesin olarak tanımlanmasıyla diğer sosyal
bilimlerden ayrılır. Ama aynı zamanda iki
karşıt kutbun sürekli etkileşimi mimarlık
disiplinin özelliğini de ortaya koyar.

20. yüzyıl mimarlığı yeni ve modern form
ve mekanlarla ütopik bir gelecek
kurgulamış ve bunu gerçekleştirmek

istemiştir. Öğüt’ün de9 ifade ettiği üzere
modern mimarlık, bilimsel rasyonalite ile
toplumu teknolojik ütopyalara ulaştırmayı
hedeflemiştir. Dünya savaşlarından sonra
başlayan ekonomik kalkındırma
politikaları da bütün bu ideallerin sayısını
ve coşkusunu artırmıştır. Ancak 1970’lerle
birlikte bütün bu ideallerin sorgulandığı ve
yıkıldığı bir dönem başlamıştır. Bu
noktada aynı dönemde dünya genelinde
ciddi bir ekonomik krizin de başladığını
tekrar hatırlamak gerekir. Aslında,
mimarlığın politik ve ekonomik
argümanlarla hem güçlenmesi hem de
çarpışması yeni değildir. Ancak bu çatışma
özellikle 20. yüzyıl başından itibaren
kapitalizm ve neoliberal politikalarla daha
hız kazanmıştır. 

Bu anlamda, Vidler’e10 göre “mimarlık, 
19. yüzyılda hiçbir zaman kendi özerk
teorisini geliştirememiştir. Dönemsel
olarak özerk mimarlık fikri, mimarlığın
diğer sanat formlarıyla birlikte kendi özgül
dilini oluşturmaya yönelik içsel araştırma
ve dönüşümünü ortaya koyduğu modern
süreçte ortaya çıkarmıştır.” Bu kapsamda,
benzer yaklaşımda olan Castoriadis11

“özerklik projesinde tarihsel olarak üç
dönem öne sürer. İlk olarak Batılı düşünceA
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2 Demir Tatil Köyü (Kaynak: The
Aga Khan Award for Architecture)
[http://www.akdn.org/architecture
/project.asp?id=1136] Son Erişim:
17.06.2015.
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tarzının inşa edildiği ve politik özerkliğin
keşfedildiği dönem, ikincisi Aydınlanma
Dönemi’nden totaliter rejimlerin yükseldiği
süreyi kapsayan eleştirel modern süreç ve
son olarak geleneklere uyumun terkedildiği
ve politik çatışmanın politik bilinemezcilik
(agnostisizm) ile yer değiştirdiği dönem.”

Bu doğrultuda özerk mimarlık
tartışmalarında iki konunun öne çıktığı
gözlemlenmektedir. Bir taraftan kendi
içerisinde zaten tartışmalı bir konu olan
özerklik kavramının mimarlığın içsel
yapısına uymadığı ifade edilmektedir. 
Bu bağlamda Hays12 mimarlığın gerçekte
özerk olamayacağını savunmaktadır. 
Diğer taraftan yalnızca disiplinine dair 
içsel zorluklar dışında, mimarlığın
otonomisinde kapitalist ekonominin
değişken ve dinamik etkileri de politik ve
sosyal argümanlarla birlikte yeterli
karmaşayı yaratmaktadır. Harvey13, bu
konuda kapitalist ekonomik düzenin
teknoloji ve yenileşim ile bu karmaşayı
devam ettirdiğini söylemiştir.

Bütün bunların doğrultusunda ana
sorunsalımız özerk mimarlığa tekrar
döndüğümüzde; insanların ve toplumların
ihtiyaçları karşısında, bütün bu dinamik
kapitalist piyasa ekonomisi koşullarına
rağmen mimarlar kendi disiplinleri
içerisinde nasıl bir duruş sergilemelidir? 
Bu dönüşen ekonomi-politika karşısında
mimarlığın özerkliği olası mıdır?

Yarı-özerk mimarlık
Özerk kelimesinin anlamının özgür, 
kendi-kendini yönlendirme, bireysel 
veya grup bağımsızlığı olma hali veya
olma durumu olarak çevrildiğini
görmekteyiz. Ayrıca öz-yönetim veya
bağımsız hareket etme anlamları taşıdığını
da gözlemlemekteyiz. Bütün bunlara
karşın tarihsel olarak felsefi kökenleri
Aydınlanma Çağına kadar uzanan ve
çağdaş bir olgu olan özerklik kendi
kendine yeten temsilcinin kendi özgür
iradesi doğrultusunda hareket etmesi
anlamına gelmektedir. Kelimenin kökeni
1620’lerde antik Yunanca’dan türetilen
“autonomos” kelimesine kadar uzanmakta
olup öz-kişilik, kendi-özü (auto-self) ve
kişiye eş-insan (homos-one) anlamlarının
birleşmesiyle, “kendi kurallarını koyan”
anlamında da yorumlanmaktadır. Aslında
özerklik kavramının kökenleri ahlaki,
politik ve biyoetik felsefede de yer
almaktadır. Bununla birlikte, Türk Dil
Kurumu’nun “özerk” kelimesi için, “bir
üst organa bağlı olmakla beraber ayrı bir

yasayla kendini yönetme yetkisi olan
(kuruluş, devlet vb.), muhtar, otonom”
şeklinde getirdiği açıklama belki de
mimarlığa yakınsayan bir açıklama 
olarak ele alınabilir.

Perspecta 33’de, Somol ve Whiting14

mimarlığın salt izole veya otonom bir
vasıta olmadığını, kendi disiplini dışında
olan ama onu çevreleyen sosyal,
entelektüel ve görsel kültür ile aktif şekilde
ilişkili olduğunu ifade etmişlerdir. Bu
durum, Hays’in de15 savunduğu gibi dış
kuvvetlerin yükümlülüğünde olmasından
ötürü mimarlık, kaçınılmaz olarak form ve
stilden daha zor sorularla iç içedir. Hays
mimarlığın çok yönlülüğü nedeniyle
otonominin daima bir yükümlülüğün veya
sorumluluğun ön koşulu olduğunu ifade
etmiştir. Hays’in eleştirel mimarlığı iki
kutbun -uzlaştırıcı meta ve olumsuz
yorumlama- arasında yer almaktadır16.

Bütün bunlara karşın, Anderson’a göre
mimarlık statüsünü ancak kendi varlığını
belli bir derecede özerk olarak
yetkilendirmesi ile devam ettirebilir.
Otonomi dış kuvvetlerle sınırlanmaktadır.
Bu bağlamda, Anderson mimarlığı özerk
disiplin ile kültürel ürün arasına
yerleştirmektedir. Anderson’un hipotezine
göre bu arasında bir yer anlamına da gelen
iki yönlü özelliğe sahip “sözde-özerk”
fikridir. İlginç şekilde, Hays de mimarlığın
arada yer alma fikrini beyan etmiştir.
Aslında, eleştirel mimarlık çeşitli söylemsel
karşıtlıklar arasında yer almayı
gerektirmektedir. Mesela, kültür ve form
alternatif olarak Clement Greenberg
tarafından yoz beğeni ve avangart (öncü);
Colin Rowe tarafından sözel ve
fenomenal; Michael Fried tarafından nesne
ve sanat; ve Manfredo Tafuri tarafından
kapitalist kalkınma ve tasarım olarak ifade
edilmiştir. Tafuri ve Rowe’un ifade
biçimleri eleştirel pozisyonu tam olarak
sağlarken, Hays tarihsel ve teori projesine,
Eisenman ise tasarım bakış açısı ile
konuyu incelemiştir17.

Başta da ifade edildiği üzere bu yazıda,
Anderson’un18 başlangıç fikirlerini
oluşturduğu ve mimarlığın otonomisinin
“yarı-özerk” önermesi savunulmaktadır.
Her ne kadar tartışmalı ve zor bir konu da
olsa burada mimarlığın özerkliğinin
Anderson’un da belirttiği üzere arada yer
alma fikrine (hipotezine) dayanmaktadır.
Fakat, burada “sözde özerk” yapısız ve
naif bir tanımlama getirerek konunun 
daha da karmaşık hale gelmesine neden
olmaktadır. Bu nedenle, Anderson’un19 ilk
fikrini oluşturduğu “yarı özerk” mimarlık
kavramı ile, disiplinin otonomisinin ancak
tasarım kodları ve mimari etik değer
arasında yer alarak kapitalist piyasa
ekonomisi ve politik güç gibi dış 
kuvvetlere karşı duruş sergileyebileceği
savunulmaktadır.

Bir tarafta özerklik rasyonel bireyin 
bilgiye dayanan ve zorlama olmadan
verdiği karar anlamına gelmektedir. Ahlaki
ve politik felsefede, özerklik, temelde
genellikle bireyin davranışlarının ahlaki
sorumluluğu anlamına gelmektedir20.
Otonomi hakkında en bilinen felsefi teori
Kant tarafından oluşturulmuştur. Buna
göre özerklik arzuların veya tutkuların
baskısı yerine objektif erdem (ahlaki 
değer) ile birlikte hareket eden bir 
etkendir. Kant özerklik terimini genel
olarak insanın özgür iradesi anlamında
ahlak bilimi (törebilim) kapsamı 
içerisinde kullanmıştır21. 

Diğer tarafta ise, teknik mimarlık 
disiplinin içsel evrimi fikrini ortaya
koymaktadır. Frampton’a22 göre mimarlık
özünde tektonik karaktere sahip olup 
içsel anlatımı yapım teknik ve sürecinin
kesin tavrından ayrılamaz. 
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3 Bodrum merkezde
inşa edilen konutların
ve binaların genel
görünümü (Fotoğraf:
Hatice Özhisar).
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Özerk mimarlık ancak bu iki kutbun
arasında yer alarak kapitalizmin isteklerine
direnebilir. Bu noktada Aurelli23

kapitalizmin güç ve baskısına karşı teoriyi
savunarak, özerklik tartışmalarının post-
modern tarihsel bir tutum yerine bir “teori
önermesi” gerektiğini iddia etmektedir.
Stanford Anderson24 makalesinde,
mimarlığın ticari ve kapitalist güçlerin
hizmetinden başka bir araç olabilir mi,
diye sormaktadır. Ayrıca, kapitalist sistem
içerisinde resmi olarak yatırım aracı olarak
kullanılan mimarlık, sosyal konuların
sorumluluğunu da yüklenebilir mi diye
merak etmektedir.

Anderson’un özerk mimarlığı, mimari
teorik program ve ideoloji ile özelleşen
mimarlıktır. “Bu bağlamda mimarlık
disiplini içerisinde bütünüyle saf özerk
nesneler yalnızca tasarım (mimarlık)
kodlarıyla yaratılabilir. Nesnenin özerkliği
belli dereceye kadar disipline dair özerklik
gerektirmektedir25.” Agrest, Gandelsonas
ve Eisenman özerklik ve disipline ait
kodlar vasıtası aracılığıyla mimarlığı
ideolojik sistemden kopararak ve/veya
uzaklaştırarak bu sisteme karşı durmasını
sağlamayı amaçlamaktadır. Yani özerk
mimarlık kendi disiplini içerisinde 
bilgisini üretir ve bu sayede dış otoriteye
karşı eleştirel mesafe sağlar26.

Bu noktada, kapitalist sistem içerisindeki
mimarlığın ne olduğu sorunsalı mimari
ürünün politik, ekonomik ve sosyal
bağlamdan ayrı tutulamayacağı gerçeği ile
en fazla sorgulamayı hak etmektedir.
Madanipour27 arsa ve taşınmaz (mülk)
piyasasının şehirlerin sosyal ve mekansal
kalitesini belirlemede çok önemli olduğunu
ifade etmiştir. Bu noktada, endüstriyel
üretim değişerek tüketimin arttığını ifade
etmiştir. Bu bakış açısıyla, binalar kültürel
üretimden ayrılarak tüketim pazarında bir
meta haline dönmüştür. 

Bu duruma karşılık, Kaminer28 ise
kapitalist sistem içerisinde devrimci
dönüşüm yerine “akılcılığın” daha anlamlı
olduğunu düşünmektedir. Ancak bu
“akılcılık” hem kapitalist sistem ve onun
üretim biçimiyle birarada hem de bunlara
karşıdır. Çünkü ancak “akılcılık”
mimarlığı ekonomik ve politik etkiler
karşısında biçimlendirecektir.

Sonuç
Mimarlığın özerkliği, disiplinin izole veya
salt-saf özerk bir araç olmamasından
dolayı sanatsal özerklikten daha zor

anlaşılır bir olgudur. Mimarlık kendi
disiplininin dışında olan sosyal, 
düşünsel ve görsel kültür ile bağlantılıdır
ve bütün bunlar mimarlığı çepeçevre
sarmalamıştır. Bu anlamda, ancak 
özerk mimarlık kapitalist üretim ve
tüketim karşısında disipliner/eleştirel
mesafe sağlamaktadır. Ayrıca, 
özerk mimarlık, mimarların kendi
disiplinlerini eleştirel bakış ile yeniden
değerlendirmelerini de sağlamaktadır. 

Günümüzde mimarlığın kültürel üretimi
kapitalist baskılarla sarmalanmış
durumdadır. Bu anlamda aşağıdaki
yargılar disiplinin pratiği açısından 
önem kazanmaktadır.

· Mimarlık, disiplinin sorumluğu altında
kapitalist baskılara karşı farkındalık ve
eleştirel mesafe geliştirmek zorundadır. Bu
farkındalık, bazen sistemle birlikte bazen
de ona karşı duruş sergileyerek gerçekleşir.

· Tek bir özerk mimarlık tanımı
oluşturmak güçtür. Fakat özerk 
mimarlık disiplin içerisinde bilgi ve öz-
farkındalık oluşturarak mimarlara gerekli
eleştirel mesafeyi sağlamaktadır. Özerk
mimarlığın oluşturduğu bu bilgi, teknik
gibi disiplinin içsel değerlerine ve
özelliklerine bağlı olmaktadır. Yani
disipline dair bilgi üretiminde tasarım
kodları en önemli araçtır.

· Mimarlığın özerkliği disiplin için 
sınırlı bir kavram olmasına rağmen,
mimarlığın etik (ahlak bilim) değerleri
artırmasıyla kapitalizmin baskılarına
direnç göstermesi ve bu sayede disiplinin
özerkliğinden söz edilebilir.

Sonuçta, her ne kadar mimarlığın 
özerkliği sınırlı gibi dursa da, bu yazıda
Anderson’un da29 ifade ettiği gibi “arada
yer alma durumu” ile otonom mimarlık
kendini ispat etmektedir. Makale özerk
mimarlığın hem kendi içsel pratiği hem de
ahlaki normlar içerisinde kendi bilgisini
üreterek eleştirel araç haline geldiğini
savunmuştur. Mimarlık dış faktörlerden
bağımsız bir araç olmadığı için özerk
mimarlık anlaşılması zorlu bir olgu haline
gelmektedir. Bu anlamda, özerk 
mimarlığın etik değerler ile teknik
uygulamalar arasında ince bir dengede
durduğuna inanmaktayım. 

Hatice Özhisar, Y. Mimar, 
Manchester Üniversitesi Konuk Öğretim
Elemanı ve ODTÜ Mimarlık Bölümü
Doktora Programı

Notlar:
1 Vitruvius tarafından tanımlanan “kullanışlılık-işlev
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Demokrasi’nin
Hayaleti:
Seri Konutlandırma1

Melodi Pak “Demokrasi, azınlığın
çoğunluğun iradesine bağlılığını resmen
ilan eden ve yurttaşların özgürlük ve
eşitliğini kabul eden bir iktidar biçimidir2.”
Ivan Frolov’un tanımına göre; bir
toplumun sınıf çatışmalarının niteliği ve
toplumsal-ekonomik durumlarındaki
değişimler, demokrasinin o toplumdaki
tarihsel gelişimini etkiler. Bir toplumda
“sınıf uyuşmazlığı” sözkonusu ise, 
o toplumda demokrasi tek bir sınıfın
egemenliğinde olabilir; yani eşitlik ilkesi,
sadece bir sınıf için geçerli olur. Örnek
olarak bir burjuva toplumunun
demokrasisi, “burjuva diktatörlüğünün”
yansıması olacaktır3. Vatandaşlık
haklarından faydalanabilmek için 
kişilerin aktif olarak demokrasi edimine
katılmaları ve haklarını öğrenmeleri
gerekmektedir. Dolayısıyla bir devlet 
eşitlik ilkesini benimsemiş bile olsa,
vatandaşları haklarının bilincinde
değillerse hukuk tarafından 
yönlendirmeye ve üzerlerinden çıkar
sağlanmaya açıktırlar.

Mimarlık pratiğinin, günümüzde, pasif
yurttaşların üzerinden yasal olarak çıkar
sağlanması ve özel girişimlerin
kalkındırılması durumunun bir aracı 

haline geldiği söylenebilir. Şöyle ki,
demokrasinin ülkemizde belli bir kesimin
egemenliğinin yansıması olduğunu
varsayarsak, “dikte edilen” kesimin
üzerinden nasıl kazanç sağlandığı mimarlar
tarafından sorgulanması gereken bir
konudur. Mimarlıkta eşitsizliğin en
görünür olduğu yerin “ev” olduğu
söylenebilir. Ev, 2. Dünya Savaşı sonrası
acil barınma ihtiyacı amacıyla hızla
çoğaltılan ve seri üretimin parçası olan bir
“ürün” olduğundan beri tüketilmekte ve 
yeniden üretilmektedir. Ev, eşitsizliğin bir
sembolü olarak “ölü” demokrasinin
hayaletlerinden biridir, denilebilir. 
Başlıkta kullanılan “hayalet” sözcüğü de
demokrasinin artık varolmadığını ve
bugünün demokrasisinin, ölü bir kavramın
“işareti” olduğunu vurgulamaktadır. 

İnsan hakları ve liberalizm
Teorik olarak, demokrasiden faydalanmak
için demokrasi eylemine aktif olarak
katılmak gerekir. Aktif bir yurttaş, 
mevcut haklardan aktif olarak faydalanan
ve mevcut sistemin aktif bir aktörü olan 
bir kişi gibi değerlendirilebilir. Fakat
Benjamin Barber, şöyle bir soru
yöneltmiştir: Bir devletteki tüm yurttaşlar
canı gönülden yasama işine dahil olsaydı,
kararlar nasıl alınabilirdi4? Barber,
katılımcı siyaseti yurttaşlar “için” değil,
yurttaşlar “tarafından” yapılan bir 
eylem olarak açıklamakta ve belli bir
ölçüde çatışmanın gerekli olduğunu
savunmaktadır. Fakat bu çatışmanın bir
sınırı olmalıdır -ki çatışma yoksa siyasete

de ihtiyaç olmaz- yoksa sorunlar çözümsüz
hale gelir. Dolayısıyla Barber, bu soruyu
sorarken etkin bir merkezin varlığını 
sorgulamakta ve katılımcı demokrasi için
“ademimerkezileşen” etkin bir yönetim
biçimi önermektedir. 

Katılımcı demokraside
ademimerkeziyetçiliğin daha tutarlı olma
sebebi, Kaos Teorisi’nin “mikro ölçekte
tutarlılık ve makro ölçekte tutarsızlık”
prensibi5 ile açıklanabilir. Şöyle ki, bir
devlet ve toplum tek bir bütün olarak ele
alındığında tutarlı kararlar almak mümkün
değilken, devletin farklı merkezlerden
oluştuğunu kabul edip bu merkezlerin 
kendi kararlarını almalarına izin vermek,
mikro ölçekte daha tutarlı karar
alınmasına neden olabilir. Toplumun farklı
kesimleri ve onlara verilen haklarla ilgili
mesele, “kolektif haklar” başlığı altında
Rainer Bauböck tarafından detaylı olarak
tartışılmaktadır. Özetle, yurttaşlığın
homojen değil fakat dinamik bir unsur
olduğu ve haklar konusunda yurttaşlığın 
bu özelliğinin göz önünde bulundurulması
gerektiği savunulmaktadır6. 

Liberalizm ise “liberal” sözcüğünden
türetilmiştir ve içerisinde “izm”
barındırdığı için bir akımdır. Liberal, eski
Fransızcada özgür, asil, gayretli ve aynı
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1 Berlin kuşbakışı, 2012
(Fotoğraf: Melodi Pak).
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zamanda denetimsiz ve müsrif anlamına
gelmektedir. Liberalizm, demokrasi ile
“bireysel siyasal özgürlük” bakımından
ilgilidir. Fakat demokrasi ve liberalizmin
çeliştiği nokta, demokrasinin çoğunluğun
kararlarını esas alıyor olmasıdır. Bu
nedenle liberalizm akımının “söz sahibi”
olduğu alanlarda, demokrasinin varlığı
sorgulanabilir. En basit tanımıyla, bir
bireyin özgürlüğünün; bir başkasının
özgürlüğünün başladığı noktada
sınırlanması, liberalizm ile demokrasinin
“ölçülü” birarada olma durumudur. Fakat
liberalizmin ölçüyü kaçırdığı çok açıktır.
Her birey mülk edinme hakkına sahiptir
fakat alt gelir grubu, “yaşanabilir” bir ev
satın alabilecek maddi güce sahip değildir.
Fiziksel olarak en ağır işlerde çalışan
bireyler ise gelir dağılımının en alt
grubunda yer almaktadırlar. Bugünün en
kazançlı ve en popüler mesleği olan yüksek
kademeli devlet memurluğu ise mülk
edinmede “yeni” haklar elde etmiştir.

Liberalizm kavramının geçmişi Allan
Johnson’a göre, Avrupa Aydınlanması 
ve serbest piyasanın kapitalist girişimcileri
ile feodal aristokrasi arasındaki çatışmaya
dayanır ve “bireysel özgürlüğe” bağlılığı
esas alır. Fakat yine Johnson’ın belirttiği
gibi, 19. ve 20. yüzyıllarda kapitalizm
farklı türden bir yöne evrilmiş ve artık
liberalizm, bireysel özgürlükleri kısıtlayan
bir tehdit haline gelmiştir7. Bu yeni
liberalizm anlayışında yurttaşlık hakları,
yalnızca işçiyi işverene karşı korumak 
ve haksız rekabeti engelleme gibi
konularda bir kontrol mekanizması
geliştirmek anlamına gelmektedir. 
Ayrıca modern ekonomi, adalet ve eşitlik
kavramlarını küresel ölçekte uygulamakta
başarısız olmuştur. Fakat İlhan Tekeli’nin
belirttiği gibi, liberalizmin bir düşünsel

yanı vardır ve bir “hak” meselesi olarak
içerisindeki “vicdani” öğeler ele
alınmalıdır. Bunun nedeni, liberalizmin
çıkış noktasında düşünceyi özgürleştirme
amacının olmasıdır8. 

Mimarlık disiplininin uygulama alanı
“bireyci” ve “çoğulcu” olarak ikiye
ayrılabilir. Bu ikilinin mimari karşılıkları
ise, üzerine söylenebilecek sözcüklerin artık
tükendiği “rezidans9” ve “toplu konut”
olabilir. Bunların ilki, maddi durumu lüks
bir konutu satın alabilecek küçük bir
kesime hitap ederken ikincisi “halkın” geri
kalanının mecbur olduğu ev tipidir. Toplu
konuttan kasıt, daireleri bugün fahiş
fiyatlara satılan10 Unité d’Habitation yani
Le Corbusier’in yaşam birimleri değildir.
Fakat rezidanstan kasıt, tam olarak Reinier
de Graaf’ın bahsettiği One Hyde Park lüks
konutlarıdır. Bu lüks konutlar, Graaf’ın
belirttiği gibi ikamet etmek için değil,
yatırım amaçlı satın alan müşteriler için
inşa edilmiştir11. Bu iki örnekte de
görülmektedir ki temel “barınma” 
(Le Corbusier’in deyimiyle “yaşam”)
ihtiyaçlarını satın alabilmek için
ortalamanın üstünde gelir sahibi olmak
gerekmektedir. Çağdaş hayatın barınma
ihtiyacı, yalnızca yağmurdan koruyacak 
bir çatı ve soğuğu kesecek dört 
duvardan ibaret değildir.

Demokrasi arayışında 
mimarlık eleştirisi
Fransız Devrimi’nin simgesi olan liberté,
égalité, fraternité kavramları, Türkçe’de
özgürlük, eşitlik ve kardeşlik anlamına
gelmektedir. Bu “üçlüyü” meydana getiren
koşullar, 1700’lü yılların Fransa’sıdır ve
önemli nesnelerinden birisi de 17. yüzyılda
saraya dönüştürülen politik yönetim
merkezi Versay Sarayı’dır. Fakat devlet
yöneticilerinin yaşam biçimleri ve
alanlarının sert bir dille eleştirildiği tek
dönem Fransa’nın krallık dönemi değildir.
Benzer şekilde, Roma Uygarlığı’nın Geç
Cumhuriyet ve Erken İmparatorluk
Dönemleri’nde de ilk imparator Augustus
hariç diğer imparatorlar, dönemin
yazarları12 tarafından mimaride aşırı 

lüks öğeler kullanmaları ve “şehir ile 
taşra” arasındaki “kutsal sınırları”
bulanıklaştırdıkları gerekçesiyle sert bir 
dille eleştirilmişlerdir. Günümüzde
Ankara’da inşa edilen yeni
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın da çok 
benzer bir şekilde eleştiriliyor olması, 
hem şaşırtıcı hem de korkutucudur. 

Antik Roma devletinde imparatorluğa
geçiş döneminde hem imparatorların hem
de elit kesimin eleştirilmesinin önemli bir
sebebi, kutsal sınırların ihlal edilmesiydi13.
Lale Özgenel’in belirttiği gibi, Antik
Roma’da beş türden kutsal sınırın
varlığından söz edilebilirdi. Birincisi, 
sosyal sınıflar arasındaki ayrımdı. İkincisi,
kent ve kır arasındaki ayrımdı ve bu iki
bölge arasındaki sınır, duvarlarla
belirlenmekteydi. Üçüncüsü, ev ve sokak
arasındaki ayrımdı ve daha geçirgen bir
sınıra sahipti. Dördüncü sınır kara ve
deniz, beşinci sınır ise cinsiyet ayrımıydı14.
Roma retoriğinde eleştirilen durum, elit
kesimin daha zenginleşmesi ile birlikte
“ahlaksızlaşması” ile ilgiliydi. Dolayısıyla
kamusal olması gereken kişilerin
kendilerini toplumdan ayırarak “özel”
kişiler haline gelmeleri ve imparatorların
kentin içine devasa kır evleri inşa etmeleri
sözkonusuydu15. Büyük Roma yangınından
faydalanan İmparator Neron da Roma
kentinin merkezine büyük bir “portikolu
villa” inşa etmişti. Suetonius, Neron’un
Domus Aurera’sını şöyle eleştirir: “Roma
tek bir ev haline geliyor, Veii’ye kaçın
yurttaşlar! Ta ki bu ev Veii’yi de ele
geçirene kadar16!” Neron’un kendi evi 
ile ilgili yorumu daha da ilginçtir: “Artık
insan gibi yaşayabilirim!”

Antik Roma retoriğinin eleştirdiği konular
bugünün mimarlık pratikleri açısından pek
de yabancı değillerdir. Özellikle
imparatorluk dönemi ile birlikte elit
kesimin büyümesi ve zenginliklerinin
artması ile birlikte lüks anlayışının
değişmesi bugün iki ayrı durum olarak
karşımıza çıkmaktadır. Birincisi, ülkemizde
özel girişim desteklenmekte ve kamusal
değerler hızla özelleştirilmektedir.A
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Dolayısıyla kamu ve özel mülkiyet
arasındaki sınır ihlal edilmektedir. İkincisi,
özel girişim zenginleştikçe mimaride lüks
anlayışı belirginleşmekte ve düşük gelirli
ailelerin yaşadığı konutlar ile yüksek
gelirlilerin yaşadıkları konutlar hem 
nitelik hem de nicelik bakımından
farklılaşmaktadır. 

Daha önce de bahsedildiği gibi, düşük 
gelir grubunun konut seçim ölçütü aylık
gelirleridir. Devlet teşvikli özel girişimler,
bugün, düşük gelir grubunun seçim
özgürlüklerinin olmamasından
faydalanmakta ve “barınma” hakkını
onlara “satmaktadırlar.”

Türkiye’de, özellikle 2000’lerden sonra,
girişimcilerin özellikle inşaat alanına
“giriştikleri” ve büyük miktarlarda yatırım
yaptıkları söylenebilir. İmre Azem’in
“LAMEKAN: Metalaşan Kentin Çöküşü”
belgeselinde anlatıldığı gibi, ulusal
ekonomi, inşaat yatırımları ile
kalkındırılmaya başlanmıştır17. Bu
yatırımlar kamusal alan, elektrik santrali,
devlet ve konut yapıları şeklinde kendini
göstermektedir. Ankara’da Kuzey 
Ankara kentsel dönüşüm projesi,
Mersin’de Akkuyu Nükleer Enerji 
Santrali ve İstanbul’da ise üçüncü Boğaz
köprüsü, günümüzün en çok tartışılan
yatırımlarındandır denebilir. Azem’in
işlediği gibi; toprak, üretilebilir bir değer
değildir. Bu nedenle mevcut toprakların,
özellikle de kent merkezindeki 
ekonomik değeri yüksek toprakların
yeniden değer üretebilmesi için
dönüştürülmesi gerekmektedir. 
Hükümetin iki genel seçim arasındaki
sürede ulusal ekonomiyi kalkındırması 
için hızlı bir yol olan inşaat yatırımları,
ancak bu şekilde mümkün olmaktadır18. 

Reinier de Graaf, Berlin Duvarı’nın 
yıkılışını “muhafazakar devrim” olarak
değerlendirmektedir ve günümüz mimarlık
edimlerinin de bu tarihi olayın bir sonucu
olduğunu savunmaktadır19. Fakat “toplu
konutun” kökenleri, Martin Pawley’in
belirttiği gibi, bilimsel bilginin yaygınlaştığı

15. yüzyıla
dayanmaktadır.
Bugünün toplu 
konutu (mass
housing) esas Sanayi 

Devrimi sonrası
“makineleşmenin” 
ve doğal kaynakların
“sömürülmesinin”
sonuçlarından biridir.
Özellikle 1900’lerden
sonra, “konut”
(house) sözcüğü,
“konutlandırma”
(housing) eylemine
dönüşmüştür20.
Dolayısıyla, 
Ali Cengizkan’ın
belirttiği gibi, “mass 
housing” kavramının
zaten sorunlu olmasıyla
beraber bu sözcük
öbeğinin Türkçeye “toplu konut” 
olarak çevrilmesi de sorunludur21. Buna
alternatif olarak, “seri konutlandırma”
çevirisi önerilebilir.

“Toplu konut” yerine “seri
konutlandırma” sözcüklerini kullanmak,
bu yapı tipinin ve inşaat edimlerinin
“karanlık” yüzünü daha görünür yapabilir.
İmre Azem’in de üzerinde durduğu gibi;
devletin temel amacı her ne kadar
“konutlandırma” olmasa bile, büyük bir
miktarda ev “seri” olarak üretilmektedir.
Toplu konutun bir tüketim malı olarak
karşımızda durduğu bir gerçektir. Bu
nedenle toplu konutun fabrikada “seri”
üretilen buzdolabından farkı yoktur,
denilebilir. Buzdolaplarının ömür boyu
kullanılması için değil, belli bir yıldan
sonra yenisinin satın alınması göz önünde
bulundurularak tasarlandığı düşünülebilir.
Benzer şekilde, toplu konutun kendisi 
değil fakat üzerinde yer aldığı toprak da
belli bir zaman sonra yeninden satın
alınmalı yani “dönüştürülmelidir” ki
tüketim devam ettirilsin. 

“Ev nedir?” sorusunun yanıtı hem çok
basittir, hem de çok karmaşıktır. Basittir,

çünkü kelime anlamı olarak bakıldığında
ev bir barınaktır ve bireye veya bireylere
aittir. Fakat önceden de belirtildiği gibi ev
sözcüğünün konuta, konutun ise
“konutlandırma” eylemine dönüşmesi,
ekonomik ve siyasal açıdan karmaşık
süreçlere işaret etmektedir. “Demokrasinin
hayaleti” tartışmasına geri dönülecek
olursa, çağdaş devletler, “konutlandırma”
ile düşük gelir grubuna barınma hakkı
verdiklerini iddia etmektedirler. Fakat bu, 
2. Dünya Savaşı sonrasında kalmış ve artık
dayanağı olmayan bir politikadır. Yani seri
konut inşa etmek günümüzde ancak açık
alanlara daha çok yer açmak şeklinde
meşrulaştırılabilir. Devletlerin açık alan
yaratma çabası da olmadığı için, günümüz
seri konutlandırmasının hem anti-
demokratik hem de akıl dışı olduğu
söylenebilir. Bir başka deyişle, yazara göre,
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İngiltere (Kaynak: Martin
Pawley, Architecture versus
Housing, 1971, s. 25).



konut mimarlığı bugün, demokrasinin
hayaletlerinden birisidir.

Tüm bu tartışmalar ışığında, birkaç sonuç
cümlesi kurulabilir. Birincisi, toplu
konutun aslında korkulması gereken bir
“tip” olmadığıdır. Yüksek katlı binalar
sayesinde daha fazla açık alan elde
edilebilir. Böylece yeşil alanlar 
artırılarak yaşam kalitesi de artırılabilir.
Fakat korkulması gereken şey, toplu
konutun seri üretime dönüşmesi ve
ekonomi piyasasının bir parçası olmasıdır.
Dolayısıyla, kent topraklarının yüksek
değerinden dolayı binalar “seri” ve 
yüksek katlı üretilmekte ve açık alan da
bırakılmamaktadır. İkincisi, toplu konut
zamanla devlet hizmetinden çıkıp mecburi
yaşam yerlerine dönüşmüştür. Buna karşın
Modenizmin ürettiği toplu konutlar artık
üst gelir grubuna hitap etmektedir22. 
Toplu konut, düşük gelir grubunun 
mecbur olduğu ev değil, kaliteli bir yaşam
sunduğu için tercih edilen bir yapı tipine
dönüşebilir. Üçüncüsü, sosyal adaletsizlik
kendini mimaride gösterir olmuştur.
“Sıfır” yıllarında Romalı Plutarkhos,
Lucius Licinius Lucullus’a müsriflik ve 
lüks içinde yaşadığı için “toga giyen
Serhas” ismini takmıştı. Benzer şekilde,
toplumun belli bireyleri bugün “toga giyen
Serhaslar” gibi yaşamaktadırlar. 

İlk görsel, Berlin’e ait bir hava
görüntüsüdür. İkinci görüntü, yazara ait
“ev”, üçüncü görüntü “toplu konut”
çizimidir. Dördüncü görsel ise, İngiltere
Watford’daki yarı müstakil özel mülkiyete
ait evlerin fotoğrafıdır. Bu görsellerin
amacı, konutta “seri üretim” sözcüğünü
ifade etmektir. İlk görselde olduğu gibi,
seri konut üretimi kentin parçası haline
gelebilir ve ardında bıraktığı açık alanlarla
demokratik bir yaşam önerebilir. İkinci ve
üçüncü görseller, toplu konutun “tekrarlı”
ve “yeniden üretilmiş” durumunu
açıklamayı amaçlamaktadır. Dördüncü
görsel ise, amacından sapmaya başlamış
toplu konutu temsil etmektedir.
“Muhafazakar devrim” öncesinde devlete
ait olan konutların aksine, burada konutlar
özel mülkiyete aittir. Fakat özel olmasına
rağmen konutlar “seri” üretilmeye devam
edilmektedir. Demokraside insan hakları
bakımından ilerlediğimiz çok açık. Fakat
demokrasinin ayak bağı olan özel sermaye,
mimarlığın bir parçası olmaya devam ettiği
sürece ancak onun hayaletlerini görmeye
devam edeceğiz gibi görünüyor.

 Melodi Pak, Y. Mimar, ODTÜ Mimarlık
Bölümü Doktora Programı
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ODTÜ.
15 A.g.e.
16 Edwards, a.g.e.
17 LAMEKAN: Metalaşan Kentin Çöküşü, Yöneten:
İmre Azem. Kurgu ve Müzik: Kaan Çuhacı, Animasyon:
Emre Özbay, Yapımcı: Gaye Günay. 2015. 
18 A.g.e.
19 De Graaf, a.g.e.
20 Martin Pawley, Architecture versus Housing, Praeger
Publishers, New York, 1971.
21 Ali Cengizkan, yayımlanmamış ders notları, Housing
and Discourse II, 2015 bahar dönemi, ODTÜ.
22 Buna benzer bir eleştiri, Viyana Senfoni
Orkestrası’nın zenginlere hitap eden bir gemi turu
düzenlemesi verilebilir. Esasında sanat evrensel diye
bilinmektedir fakat sanatın keyfini ancak belli bir kesim
çıkarabilmektedir. Italyanca “dolce vita” sözcüğü de
azınlığın sürdüğü tatlı hayatı yansıtıyor olsa gerek.

Demokratik
Çözülme:
Ankara’da 
Kültüre Yenik
Düşen Kültür
Merkezi İdeali
Mehmet Saner  Mimari bir program
olarak kültür merkezi, müze, konser
salonu, sergi salonu, kütüphane, tiyatro 
ya da opera salonu gibi kültürel etkinlikler
için tasarlanan mekanlardan en az
birkaçını bünyesinde toplayan bir yapı
kompleksidir. Türkiye’de bir dönem
hemen her mimarlık okulunda proje
konusu olarak verilen, mimari proje
yarışmalarında kendine yer edinen,
mimarlıkla ilgili olsun olmasın kültürel bir
etkinliğe katılmak isteyen herkesin
hayatında en az bir kez yolunun düştüğü
kültür merkezleri aslında ne amaca hizmet
eder? Gerçekten kültürün merkezleri
midir? Öyleyse hangi kültürün
merkezleridir? Kültür merkezlerinin
üretilmeleri halen meşru bir dayanağa
sahip midir? Ya da sorgusuzca kabul
edilen bir tip olarak kültür merkezi, yerini
başka kullanımlara mı bırakmaktadır? Bu
yazı, bu sorulara Ankara örneği üzerinden
bir cevap arayışıdır. 

Kültür ve gelişim
Kültür, tanımlaması zor ve bu yüzden
oldukça muğlak bir kavram. Öyle ki önde
gelen kültür teorisyenlerinden Raymond
Williams, kültürü İngilizce’deki en çetrefil
birkaç sözcükten biri olarak nitelemekte1.
Tek bir tanımdan söz etmek mümkün
değilse de, tarihsel süreçte kültür
sözcüğünün erken kullanımlarının
tümünün “bir şeyi, özellikle de doğayı
(ekin ve hayvancılıkta olduğu gibi)
yetiştirip geliştirmek, terbiye etmek
süreçlerini” tanımladığı bilinmektedir2. 
Bu kullanımlar zamanla çeşitlenip
zenginleşse ve sözcüğe farklı anlamlar
yüklense de, “yetiştirme, eğitme ve terbiye
etme” anlamı genellikle hiçbir zaman
ortadan kalkmamıştır3. Bu yazıda
kültürün özellikle iki anlamına
göndermede bulunulmaktadır. Birincisi,
sözcüğün belli bir konudaki, ama özellikle
de sanat alanındaki “yetiştirme, eğitme ve
terbiye etme” sürecini ya da bu süreçle
ilişkili olarak ortaya çıkan değerleri,A
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beğenileri ve pratikleri ifade ettiği
anlamıdır. İkincisi ise, kültürün özellikle
bir yere, yöreye ya da bir topluma,
toplumsal gruba dair ortak değerleri ya da
yaşam şekillerini ifade ettiği anlamıdır. 

Başlangıçta doğanın yetiştirilip
geliştirilmesi (cultivation) sürecini
tanımlayan kültür, bugünkü anlamına en
yakın şekilde, doğanın bir parçası olan
insanın ruhunun ve zihninin de yetiştirilip
geliştirilmesi anlamıyla ilk defa Cicero
(MÖ. 106-43) tarafından “cultura animi”
ifadesiyle kullanılmıştır4. Sözcüğün doğa
dışı bu anlamıyla kullanımı Avrupa’da
yaklaşık bin sekiz yüz yıl sonra yeniden
ortaya çıkmış, kültür, 17. ve 18.
yüzyıllardan itibaren, bireylerin ruhlarının
ve zihinlerinin gelişimi, eğitim yoluyla
yetiştirilip geliştirilmesi ve yüceltilmesi
olarak da anlaşılmaya başlamıştır.
Kuşkusuz, kültürün anlamındaki bu
açılım, Aydınlanmadan bağımsız
düşünülemez. Aydınlanma ile, insanın 
aklı ve bilgisiyle kendi doğal ve toplumsal
koşullarını iyileştirebileceği inancı, 
hem bireysel hem de toplumsal gelişme 
ve ilerleme ideallerinin önünü açmıştır.
Gelişme ve ilerleme, sadece
endüstrileşmeyle müthiş bir hız 
kazanan ekonomik gelişmeyi değil, yeni
kurumları ve ilişkileriyle geleneklerin
boyunduruğundan kurtulan toplumsal
yapılanmayı ve kültürel gelişmeyi de
içermelidir. Berman’ın Faust okumasından
aktardığı gibi, ekonomik gelişme
yönündeki toplumsal devinim, kültürel 
öz-gelişme ideali olmaksızın
gerçekleştirilemez5.

Bireyin gelişimini kendisiyle sınırlı
tutmaması, kendisini dönüştürmesi için
içinde yaşadığı toplumu, fiziksel, ahlaki,
entelektüel yönleriyle kökten
dönüştürmeyi arzulaması son derece
modernist bir dünya görüşünü işaret
etmektedir. Modern birey, kendi ruhunu
ve zihnini yetiştirip eğitmekle yetinemez;
kültürü tüm topluma yaymalı, kültürel
gelişmeyi toplumsal bir ideal haline
getirmelidir. Fakat kültür, erken 
18. yüzyılda halen sınıfsal ayrım
göstergelerinden biridir. İşçilik, üretim ve
ticaret işleri yerine zihinsel ve ruhsal
eğitim gerektiren sanat ve ilimle
uğraşabilmek, halen aristokrasinin
ayırdedici niteliklerindendir6. Kültür
merkezi olarak adlandırdığımız yapı
kompleksinin de nüvesini oluşturan
modern müzeler işte bu bağlamda,
toplumsal bir sınıfın egemen olduğu bilim,

kültür ve sanat alanını topluma açmak,
yeni tanımlanan bir kamunun bu alanların
ürünlerine erişimini sağlamak gibi kritik
bir görev yüklenmiştir.

Müze ve kültür
Müzelerin tarihine bakıldığında, Fransız
Devriminden önceki müze oluşumlarında
herkesin ziyaretine olanak veren bir
kamusallıktan söz etmek mümkün değildir.
Savaşlarda ele geçirilen resim, heykel ve
diğer sanat eserlerinin zafer simgesi olarak
halka teşhir edilmesi ve tapınaklara
sunulması, ya da Ortaçağ Kiliselerinde
koleksiyonların özellikle din eğitimi
amacıyla kullanılması, müze
kamusallığının ilk örnekleri arasında
gösterilebilir7. Ancak, aynı dönemlerde çok
daha geniş bir eserler topluluğunu
bünyesinde barındıran saray hazinelerinin
ya da özel koleksiyonların halka kapalı
olması, sözü edilen kamusallığın oldukça
sınırlı olduğunun göstergesidir. 

14-15. yüzyıllarda örneklerine rastlanmaya
başlanan ve 17. yüzyıla gelindiğinde
Avrupa’da yüzlercesi bulunan “nadire
kabineleri”, içerdiği objeleri anlamlı
kategorilere ayırması dolayısıyla müze
kurgusuna yaklaşan mekanlardır8. Ancak
nadire kabineleri de halen aristokratların
kişisel koleksiyonlarıdır ve Ortaçağın kilise
koleksiyonları kadar dahi kamusal
değillerdir9. Biraraya getirdiği eserler ve
içerdiği bilgiyle sahibinin aristokratik
gücünü göstermeye hizmet eden bu
koleksiyonların temelde iki ortak özelliği
bulunmaktadır: Birincisi, nadire kabineleri
özel mülkiyettedir ve bunlara erişim son
derece sınırlıdır; ikincisi sadece içinde
barındırdığı objelerin birbirleri ve bütünle
ilişkilerini çözebilecek “kültürel” eğitimi,
eğilimi ve zamanı olanlara hizmet ederler10.
Rönesans bilginlerinin bazı çevrelerin
ziyaretine açtığı ve dolayısıyla kendi
güçlerini göstermek yerine entelektüel
hayatın merkezini oluşturma amacına
hizmet eden bazı nadire kabinelerinin
modern müzenin kamusallığına yaklaştığı
tartışılabilir. Yine de tarihte bu amaca
gerçek anlamda ulaşan Medici Ailesi,
Rönesans uygarlığının evi sıfatını hak 
eden ise modern Avrupa müzelerinin
kökeni olarak kabul edilen Palazzo 
Medici olmuştur11.

Aristokrasiden gelmeyen ve ticaret ve
bankacılıktan kazandıkları ekonomik
güçlerini sürekli yeniden kurmak ve
toplumsal düzeyde meşrulaştırmak
zorunda olan Medici Ailesi, bu amaçları

doğrultusunda sanatçıları himayelerine
alarak sanatın seküler ve özerk bir nitelik
kazanmasında, değerli buldukları sanat
eserlerini koleksiyonlarına katıp teşhir
ederek ise estetik bir kanonun oluşmasında
önemli rol oynamışlardır12. Ancak, Medici
Hanedanı’nın bu şekilde yaklaşık üç yüzyıl
boyunca Avrupa’nın kültürel hayatında
öncü rol oynaması, kültürün aristokrasinin
egemenliğinden sıyrılması ve müzelerin
kamusal özekler olarak ortaya çıkması
anlamına gelmez. Gerçekleşen değişim
daha çok, burjuvazinin müzeler üzerinden
olumlanan toplumsal pozisyonunun
aristokrasi ile yakınlaşmasıdır. Diğer
yandan tam da bu yakınlaşma, yüzyıllardır
özel mülkiyette bulunan ve erişimi son
derece sınırlı olan koleksiyonların açığa
çıkarılması yoluyla kamusal müzelerin
doğuşuna zemin hazırlamıştır.

İlk kamusal müzeler, 18. yüzyılda
Avrupa’nın farklı yerlerindeki pek çok
saray koleksiyonunun kamuya açılmasıyla
ortaya çıkmıştır. Resmi resepsiyonlara
ayrılan galerilerde saklanan ve yabancı
ziyaretçileri ya da bölgenin ileri gelenlerini
hükümdarın haşmetiyle etkileme amacına
hizmet eden bu koleksiyonlar, artık
“eğitim görmüş” burjuvazinin ziyaretlerine
de açılmış ve galeriler müze haline
getirilmiştir13. Bu sayede, koleksiyon
sahipleri ile ziyaretçiler arasındaki güç
ilişkisi de yeni bir açılımla yeniden
kurulmaktadır. Müze ve barındırdığı
eserler, mülkiyeti halen hükümdarda
bulunması sebebiyle onun gücünü temsil
etmeye ve ziyaretçileri etkileme amacına
hizmet etmeye devam etmektedir. Diğer
yandan, resmi resepsiyonların mekanına
erişim izni verilmesiyle, burjuvazinin
yönetim düzeyinde tanınma talebi de
simgesel olarak karşılanmaktadır14. Bu
aynı zamanda yönetime katılma yönünde
burjuvaziden gelen baskının hafifletilmesi
ve hükümdarın meşruiyetini idame
ettirmesi için de bir olanaktır. Fransız
Devrimi ise bu çözümü daha radikal bir
noktaya taşımıştır. Devrimin hemen
sonrasında kralın mülkleri kamulaştırılıp
“Fransız halkına ait” ilan edilmiş, krala ait
koleksiyonların sergilendiği Louvre ise,
Fransız Cumhuriyet Müzesi olarak,
toplumun sadece belli bir kesiminin 
değil, tüm Fransız ulusunun 
ziyaretlerine açılmıştır15. 

18. yüzyıl sonlarından başlayarak özellikle
19. yüzyılda Avrupa’da hızla yayılan
kamusal müzeler, yeni toplumsal ilişkilerin
kurulduğu yerlerdir. Zenginliğin ve
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kudretin göstergesi olan koleksiyonların ev
sahibi artık saray değil, kamu adına bu
görevi üstlenen devlettir. Müzelerin
ziyaretçileri de artık herhangi bir
hükümdarın buyruğu altında olmayan,
ziyaret ettiği müzedeki koleksiyonların
devlet aracılığıyla sahibi olarak tanımlanan
yurttaşlardır. Aslında müze, devlet için tam
da bu nedenle, somut olarak görülebilen
saray hükümdarlığının yerine gelen soyut
bir varlık olarak, varlığını, gücünü ve
niteliklerini elle tutulur biçimde
gösterebildiği için önemlidir16:

Müzede, ziyaretçi devletin kendisiyle değil,
en üstün değerleriyle özdeşleşmeye davet
edilir. Ziyaretçi bu manevi zenginliğin
mirasçısı olur, ama ancak ve ancak, bu
miras üzerinde hak iddia etmesi koşuluyla.
O halde müze, ziyaretçi ile devlet arasında
simgesel bir mübadelenin gerçekleştiği
yerdir. Devletin sunduğu manevi
zenginliğin karşılığında, birey devlete 
olan bağlılığını güçlendirir. Müzenin
hegemonik işlevi, yurttaşlık 
deneyiminde oynayabileceği çok önemli 
rol buradan kaynaklanır.

Kuşkusuz, devletin bireyle kurduğu ilişki,
müze üzerinden kurulan yurttaşlık
deneyimiyle sınırlanamaz. Ancak,
müzelerin modern devletin oluşumunda
oynadığı rol de, sadece devletin 
varlığının, gücünün ve niteliklerinin
göstergesi olmaya indirgenemez. Müzeler,
galeriler ve sergiler, devletin eğitici ve
“uygarlaştırıcı” (civilising) etkinliklerinde
önemli bir yere sahiptir17. Bu etkinliklerin
öznesi devlet ve dolayısıyla yönetim 
erkini elinde bulunduran burjuvazi ise,
“eğitilmesi ve uygarlaştırılması gereken”
nesnesi de halktır.

Kamusal müzelerin ortaya çıkması ile
halkın müzelere alınmaya başlaması aynı
anda gerçekleşmemiştir. Özellikle
Britanya’da, yerleşik kentlilerin, alt sınıf
olarak gördükleri işçi sınıfının müzelere
erişimine uzun bir süre karşı çıktıkları
bilinmektedir. Ancak 19. yüzyılın
ortalarından itibaren bu “kaba ve
görgüsüz” alt sınıfın “terbiye edilmesi” 
de müzelerin işlevleri arasında kabul
edilmiştir. Toplumun çalışan kesimlerinin
boş zamanlarını ve izin günlerini “kötü
alışkanlıklarla harcamak” yerine, yanına
eşini ve belki çocuklarını da alarak
müzeleri, galerileri ziyaret etmesi, bu
mekanlarda nasıl davranılacağını, ne
giyinip nasıl konuşulacağını, bir sanat
eseri ya da sergilenen ürün karşısında

neler düşünüleceğini “öğrenmesi”, devlet
için vazgeçilmez bir yurttaşlık eğitimi ve
uygarlaştırma adımıdır18. 

Bu durumda, yukarıda aktarıldığı gibi
bireylerin ruhlarının ve zihinlerinin
eğitilip geliştirilmesi anlamına gelen
kültür, 18. yüzyıl sonlarından itibaren
Avrupa’da ortaya çıkan kamusal
müzelerde devlet eliyle halk üzerinde
uygulanan bir program haline gelmiştir.
Yaratılmak istenen ise temelde modern
bireyin ulus devlet örgütlenmesindeki
karşılığı olan yurttaşlık ve yurttaşlık
bilincine dayanan toplumsal bir düzendir.
Kültürün bir program olarak geniş
kitlelere uygulanmasını sağlayan mekanlar
müzelerle de sınırlı değildir. Artık
kamusal olan tüm müzeler, sanat
galerileri, sergi salonları, kütüphaneler ve
hatta kentsel ölçekte merkezi konumları
nedeniyle birarada bulundukları parklar,
modern devletlerin, “kültürün faydasını
çoğaltmak” üzere kurguladığı ya da
dönüştürdüğü mekanlar haline gelmiştir19. 

Günümüz Türkiye’sinde bir tip haline
gelen kültür merkezini de çoğunlukla
yukarıda sıralanan mekanlar
oluşturmaktadır: Müze, sergi salonu,
kütüphane, temsil salonları. Öyleyse
sorulması gereken soru, bugünün kültür
merkezlerinin yaklaşık 150 yıl öncesinde
tanımlanan amaçlara hizmet edip
etmedikleri olmalıdır. Türkiye’deki kültür
merkezleri halen halkın eğitimi ve
uygarlaştırılması gibi toplumsal
programlara hizmet eden, kültürün
faydasının devletçe çoğaltılarak
kullanılmasını sağlayan mekanlar mıdır?

Türkiye’de müzeler ve 
kültür merkezleri
Avrupa’daki müzelerin öncüsü sayılan
saray koleksiyonlarının benzerine 
Osmanlı İmparatorluğu’nda da
rastlanmaktadır. Ancak sınıflandırma
teknikleri, teşhir-ziyaret ilişkisi ve
adlandırmasıyla modern müzeler ile aynı
kategoride değerlendirilebilecek ilk 
kurum, 1891’de ziyarete açılan Müze-i
Hümayun’dur. Avrupa’da 19. yüzyılda
yaygınlaşan kamusal müzelerden farklı
olarak, halkı eğitmek ya da yurttaşlık
bilincini yerleştirmek yönünde bir 
misyon yüklenmeyen Müze-i Hümayun 
ile hedeflenen, Osmanlı’nın askeri
geçmişini yüceltmek ve Avrupa’da 
yükselen ulus devletlere, Osmanlı
topraklarının bütünlüğünü ve kültürel
farklılığını göstermektir20. 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte, kültüre
ve müzelere yaklaşımın değişim eksenini
belirleyen, özellikle İttihat ve Terakki
bünyesinde şekillenen ulusçuluk ideolojisi
olmuştur. Hatta “milli müze” ve
“etnografya müzesi” kavramları, henüz
Cumhuriyet kurulmadan önce, İttihat ve
Terakki Cemiyeti’nin 1917 tarihli
programında kendisine yer dahi
bulmuştur21. Türkiye’de ulusçuluğu bir
ideoloji olarak biçimlendiren Ziya Gökalp,
1923 tarihli Türkçülüğün Esasları
metninde bu müzelere ve işlevlerine ilişkin
daha belirgin açıklamalar getirirken, milli
müzeyi “milli tarihin müzesi”, etnografya
müzesini ise “milletin halihazırdaki
hayatının müzesi” olarak tanımlamıştır.
Henüz fikir düzeyindeki bu müzelerin, bir
yandan halkın manevi gücünü artırmak ve
birlik ve dayanışmasını güçlendirmek,
diğer yandan da Türk kültür değerlerinin
Batı kültüründen daha aşağı olmadığını
göstermek amaçlarına hizmet edeceği
savunulmaktadır22. 

Henüz fikir düzeyinde olsa da, müzelerin
bu şekilde ele alınması iki açıdan önemlidir.
Birincisi, ulus bilinci yaratmanın ve 
ulusun inşa edilmesinin kurucu kadrolar
tarafından bir misyon anlayışıyla ele
alınması, Osmanlı’dan farklı olarak
Cumhuriyet’in ilk yıllarında müzelerin
eğitici rolünden yararlanmayı da
beraberinde getirmiştir. Ancak müzeler
üzerinden sağlanan eğitim, Avrupa’da
olduğu gibi sanat, davranış biçimleri, 
görgü kuralları eğitiminden ya da 
gündelik hayatta toplumsal düzen 
sağlama amacından uzak, neredeyse
tamamen ulusal kimlik odaklıdır. İkincisi
ise, müze, kültür ve ulusal kimlik
kavramları birbirleriyle doğrudan
ilişkilendirilmektedir. Ulus tanımı,
Cumhuriyet’in ilk yıllarında egemen 
olan Türkçülük ideolojisine göre, kültür
kavramı çevresinde şekillenmektedir:
“Millet, lisanca, dince, ahlakça ve
bediiyatça müşterek olan, yani aynı
terbiyeyi almış fertlerden mürekkep
bulunan bir zümredir”; ve ulusu
tanımlayan birleştirici unsur da 
“terbiyede, harsta, yani duygularda
iştiraktir23”. Ve müzeler de, ulusal kültürün
sergileneceği ve böylece tanınacağı yerdir.
Müzelere ve onlara eşlik edecek bazı yeni
kurumlara biçilen rol, Ziya Gökalp
tarafından şu şekilde ifade edilmiştir24:

Milli harsımızın şuurlu bir hale gelip
yükselmesi ne gibi teşkilatlara muhtaçtır?
Evvela milli harsımızı saklanmış olduğuA
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gizli köşelerden münevverlerin nazarlarına
arz edecek olan arama teşkilatlarına 
ihtiyaç vardır. Bu vazifeyi ifa edecek
teşkilatlar şunlardır: Milli müze,
etnografya müzesi, milli hazine-i evrak,
milli tarih kütüphanesi, istatistik
müdüriyet-i umumiyesi. 

Nitekim yeni başkent olarak ilan edilen
Ankara’da bu müzelerden biri olan
Etnografya Müzesi’nin yapımına Gökalp
ideolojisinin halen etkili olduğu 1925
yılında başlanmıştır. Etnografya
Müzesi’nin hemen yanıbaşında ise,
yapımına 1927’de başlanan ve Türkçülük
ideolojisinin kurumsal odağı olan Türk
Ocakları’nın Merkez Binası yer
almaktadır. İkisi de Birinci Milli olarak
adlandırılan mimari üslupta Arif Hikmet
Koyunoğlu tarafından tasarlanan bu
yapılar, Namazgah Tepesi’nde birarada
bulunarak işlevsel ve simgesel bir bütünlük
sergilemektedir25 (Resim 1).

Kültürün -bu yazının başında da belirtilen-
iki anlamı arasındaki farka dikkat çeken
Gökalp, “yetiştirme, eğitme, terbiye etme”
anlamına gelen kültür için “tehzib”, “bir
toplumun ortak değerleri ve yaşam
şekilleri” anlamına gelen kültür içinse
“hars” terimlerini kullanmayı tercih
etmiştir. Buna göre yeni Cumhuriyetin
“tehzib görmüş” gerçek aydınları, “milli
harsı” Etnografya Müzesi’nde görüp
tanıyabilecektir. Aldığı eğitim sayesinde
başka milletlerin kültürünü de sevebilen
aydınlar, 1930 yılında hizmete giren Türk
Ocakları binasında ise konser, sergi,
tiyatro gösterileri sayesinde bu diğer
kültürlerin eserlerinden de tat
alabileceklerdir. Ancak aydınların halkla
buluşma alanı hala “milli kültürdür”.
Aydınlar yabancı kültür değerlerini halka
dayatmaya kalkışmamalıdır. Bir bakıma
Türkçülük ideolojisinin Türk kültürü ile
Batı medeniyeti birlikteliğini amaçlayan
“sentezci” yaklaşımı bu şekilde de
somutlaşmakta, medeniyetin temsilcileri
olan aydınların, halkla, halkın ürünü olan
ulusal kültür alanında buluşup
bütünleşmesi arzulanmaktadır. Fakat
1930’lar, artık Türk kültüründe
bütünleşmenin değil, Batılılaşma yönünde
gelişmenin hedeflendiği dönem olacaktır. 

Batılılaşma yaklaşımında aydınlar, gelişmiş
Batı dünyasının kültürel değerlerini
benimsemek ve halkı bu değerlerle eğitmek
rolünü üstlenmişlerdir. 1931 yılında
kapatılan Türk Ocaklarının yerini alan
Halkevleri’nde modern yurttaşlık

çerçevesinde uygulanan bu eğitim,
kapsamlı bir toplumsal program haline
gelmiştir. Halkevlerinin ulusu ve yurttaşı
tanımlama, geçmişle ve gelişmiş Batı
dünyasıyla ilişkileri yeniden kurma gibi
işlevlerinin yanısıra, “halkın ruh ve beden
terbiyesi” gibi önemli bir işlevi de olduğu
açıktır. Yeni nesil örgün eğitim
kurumlarında eğitilirken, yetişkinlerin
yaygın eğitimi Halkevleri şubelerinin
çalışmalarıyla sağlanmaktadır26.

Kültürel yönelim farklı olsa da, örgütlenme
ve faaliyet alanlarında Türk Ocakları ile
Halkevleri arasında görülen büyük
benzerlik, kültüre ilişkin mekanların
kullanımında da açıkça okunmaktadır.
Ankara’daki Türk Ocakları merkez binası
1932-1951 arasında Halkevi olarak
kullanılırken, yapıda ve kullanım
şekillerinde -ikonik bir figürün kaldırılması
dışında- kayda değer bir değişikliğe
gidilmesine gerek duyulmamıştır27. 1930
yılında tamamlanan binada, her iki
dönemde de aynı amaçlara hizmet eden
giriş holü (şeref holü), tiyatro, kütüphane,
müze, tiyatro holleri, sanatçı odaları, çeşitli
heyetler için salon ve bürolar, resim
atölyesi, matbaa gibi ana mekanlar ile
bizzat Atatürk tarafından talep edilen bir
Türk Salonu bulunmaktadır28. Halkevi
binasının hemen yanında bulunan
Etnografya Müzesi örneğinde ise, -isim
dahil- değişen hiçbir durum yoktur. Müze,
iki yaklaşımda da aynı amaca, aynı
mekanda hizmet etmiştir. Bu iki yapıya
eşlik eden, Etnografya Müzesi önündeki,
İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica’nın
eseri olan ve 29 Ekim 1927’de açılan
Atatürk Anıtı’dır. Müze, Türk
Ocağı/Halkevi binası ve anıt birlikteliği ile
örgütlenen kentsel mekan, -kültür

alanındaki yönelimleri zamanla
farklılaşmış olsa da- Cumhuriyet’in kurucu
kadrolarının kendi öz-gelişme ideallerini
toplumsallaştırma ve içinde yaşadıkları
toplumu, fiziksel, ahlaki, entelektüel
yönleriyle kökten dönüştürme ideallerinin
ürünüdür. “Kültür merkezi” şeklinde
adlandırılmasa da, işlevleri, olanak verdiği
etkinlikleri ve “halkın ruhsal ve zihinsel
terbiyesi” amacına hizmet etmesiyle
kültürün merkezi haline gelen bu alan, tam
da bu nedenlerle modernist yaklaşımın
ürünü ve Cumhuriyet’in modernleşme
sahnesi olan Ankara’nın önde gelen
toplumsal mekanlarından biridir. 

Ankara’da ismiyle müsemma bir
kültür merkezi projesi
Ankara’da Erken Cumhuriyet Dönemi’nde
kültürle ve dolayısıyla halkın eğitimiyle
ilişkili yapılar kuşkusuz Etnografya Müzesi
ve Halkevi binasıyla sınırlı değildir. Ancak
1934 tarihli Sergievi dışında, eğitim ve
kültürle ilişkili yeni yapıların, daha çok
ekonomik nedenlerle, doğrudan eğitime
yönelen okul, enstitü ya da üniversite
yapıları olduğu açıktır29. Bu yapılar
arasında Avusturyalı mimar Ernst A. 
Egli tarafından tasarlanan ve 1929’da
kullanılmaya başlayan Musiki Muallim
Mektebi’ni ayrı bir yere koymak gerekir.
Çünkü temelde müzik öğretmenlerinin ve
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda

A
R

R
E

D
A

M
E

N
TO

85

1 Türk Ocağı (Halkevi) Binası (solda),
Etnografya Müzesi (ortada) ve Atatürk
Anıtı (sağda) [Kaynak: Leyla Alpagut,
“Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu ve
Ankara’da Anıtsal Bir Yapı: Türk Ocakları
Merkez Binası”, Ankara Resim ve Heykel
Müzesi, der.: Z. Yasa-Yaman, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Ankara, 2012].
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görev yapacak sanatçıların yetiştirileceği
bir eğitim yapısı olmakla birlikte,
1930’ların sonunda müzik öğretmeni
yetiştiren bölümün Gazi Eğitim
Enstitüsü’ne taşınması ve okulun 
Ankara Devlet Konservatuvarı olarak
kullanılmaya başlamasıyla, yapı 
Ankara’da düzenli olarak konserler verilen
bir sanat merkezi haline gelmiştir30.

Yine de kültür yapılarının azlığı, bu yönde
girişimler olmadığı anlamına gelmez. 1932
yılının sonlarında, dönemin Milli Eğitim
Bakanı Reşit Galip Bey’in Egli’den bir
devlet kütüphanesi (milli kütüphane),
devlet müzesi (milli müze) ve bilimler
akademisinden oluşan bir “kültür
merkezi” projesi hazırlamasını istediği
bilinmektedir31. Ancak arkeoloji profesörü
Eckhard Unger ile Egli tarafından
hazırlıklarına başlanan, eğitimin yanısıra
“Türk halkının görkemli geçmişini ve
devletin gücünü” gösterme işlevi yüklenen
“bilim merkezi” projesi, ekonomik
sebeplerle hayata geçirilememiştir32. Genç
Cumhuriyet, kültür yapılarında, “merkez”
niteliği taşıyan kompleksler yerine, varolan
yapıların kullanılmasına, ya da tekil
binaların yapımına yönelmiştir.
Restorasyonuna 1938’de başlanan
Mahmut Paşa Bedesteni ile Kurşunlu
Han’ın Eti Müzesi olarak kullanılması,
milli kütüphane için bina yapımı yerine
Kumrular Sokak’taki binanın tahsis
edilmesi ve hatta Şevki Balmumcu tasarımı
olan 1934 tarihli Sergievi’nin 1947-48
yıllarında Paul Bonatz’ın tasarımıyla 
Opera ve Bale Binası’na dönüştürülmesi 
bu türden tekil çözümlere örnektir. 
Halkın “terbiyesi” her ne kadar önemli
amaçlardan biriyse de, özellikle milli 
müze, milli kütüphane gibi yapıları da
içerecek bir kompleksin gerçekleştirilmesi
henüz uzak bir idealdir.

Kültür merkezi fikrinin daha sıklıkla
telaffuz edilmeye başlaması 1950’lere
rastlar. Devlet eliyle hazırlanan 1957
tarihli “Büyük Ankara’ya Doğru” adlı bir
yayında, “büyük” Ankara’nın kültürü
tanıtılırken, şehrin kültür yapıları
bakımından 1950 öncesinde “asgariyi
temin, yahut mevcudu muhafaza” ile sınırlı
kaldığı, ancak 1950 sonrasında, “Büyük
Türkiye’nin belki de en ehemmiyetli kültür
merkezi olmak iddiasında ve yolunda”
olduğu ifade edilmiştir33. Kavramının
sıklıkla dile getirilmesi, 1930’lardan 
beri var olan kültür merkezi idealinin,
gerçekleştirilemedikçe daha da büyüyen 
bir arzu nesnesi haline dönüştüğünü

düşündürmektedir. Nitekim, yeni imar
planına altlık olarak hazırlanan -ve
olasılıkla yukarıda anılan 1957 tarihli
yayındaki ifadelere de ilham veren- 
1954 tarihli İmar Komisyonu Raporunda
“modern bir devlet merkezine yakışır bir
kültür sitesinin kurulması” şehrin önde
gelen ihtiyaçları arasında gösterilmiştir34.
“Ankara’nın bütün bilim, öğretim, eğitim,
sanat ve sair teferruat bakımından
ihtiyaçlarını karşılayacak” kültür sitesinde
yer alması istenen yapıların listesi ise hayli
kabarıktır: Devlet Operası, Devlet
Tiyatrosu, Büyük Konser Salonu, Devlet
Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Akademisi,
Milli (veya Devlet) Resim ve Heykel
Galerisi, televizyon stüdyoları, büyük 
bir Radyoevi, Milli Müze, Devlet
Kütüphanesi, yüzme havuzları, çocuk
bahçeleri, parklar, hayvanat ve nebatat
bahçeleri, şehir gazinosu, sergi sarayı, spor
salonu35. Ancak bu kapsamlı kültür sitesi
fikri, 1955’te açılan imar planı yarışmasını
kazanan Nihat Yücel-Raşit Uybadin
Planında beklenen karşılığını bulamamış,
kültür yapılarını bütüncül bir komplekste
toplama fikri, deyim yerindeyse, 
başka plana kalmıştır.

1969 yılında kurulan Ankara Metropoliten
Alan Nazım Plan Bürosu’nun 1970’lerin
ilk yıllarındaki çalışmalarıyla, o tarihte
yaklaşık 40 yıllık bir özlemle beklenen bir
kültür merkezinin şehre kazandırılması
yolunda ilk somut adımlar atılmaya
başlamıştır. Büronun 1971 tarihli
raporunda, kurulacak yeni kültür
merkezinin proje alanı olarak Gençlik
Parkı’nın güneyinde, İstasyon ile Atatürk
Bulvarı arasında kalan yer seçilmiş, 
kültür merkezinin barındıracağı işlevler ise
Milli Kütüphane, Milli Müze, Çağdaş
Sanatlar Müzesi, Kongre Sarayı, Sergi
Sarayı, Tiyatro-Opera-Sinema kompleksi
olarak belirlenmiştir36. 

Bu raporda ilginç olan, kültür yapılarına
ilişkin olarak önceki dönemlerde üretilen
metinlerde açıkça okunabilen devlet-halk-
eğitim ilişkilerinin etkinliğini kaybetmiş
olmasıdır. Kültür merkezinin yer seçimine
ve birimlerine dair gerekçeler sunulurken,
kurumsal talepler ve şehircilik alanındaki
teknik bilgi ön plana çıkarılmış, şehirde
opera, kütüphane, müze ve sergi salonları
var iken bu kültür merkezinde yenilerinin
yapılması, “artan nüfusun kültür ihtiyacı”
ve seçilen arazinin konum yönünden bu
işlevlere uygunluğu ile meşrulaştırılmıştır37.
Bu ve benzeri şehircilik ilke ve yöntemlerine
odaklanan gerekçelerin öne sürülmesi,

kültür merkezi fikrinin artık
sorgulanmadan kabul edilmeye 
başladığını düşündürmektedir.

Nazım Plan Bürosu’nun Kültür 
Merkezi Projesi için yaptığı yer seçimi
1973 yılında onaylanıp, alanda varolan
yapı ve tesislerin alandan çıkarılması
yönünde çalışmalar yapılırken, 1978
yılının Haziran ayında Kültür Bakanlığı
tarafından Atatürk’ün 100. Doğum Yılı
kutlamaları çalışmalarını yönlendirmek
üzere bir toplantı düzenlenir ve Nazım
Plan Bürosu’nun da katıldığı bu toplantıda
“Ankara’da bir Kültür Merkezi kurulması”
kararı alınır38. Buna göre Kültür Merkezi,
Nazım Plan Bürosu’nca belirlenen yerde,
yeniden düzenlenen bir mimari programla
kurulacaktır. Mimari programla birlikte,
Kültür Merkezi’nin kuruluş amaçları da
yeniden ifade edilmiş, Nazım Plan Bürosu
tarafından ilk raporlarda teknik bilgiye ve
şehircilik ilke ve yöntemlerine bağlı olarak
tanımlanan gerekçeler, devlet-halk-eğitim
ilişkilerine ve gelişme hedefine odaklanan
amaçlarla yeniden biraraya getirilmiştir.
Diğer amaçlarla birlikte, “Türk insanının
sosyal ve kültürel bilinçlenmesine 
katkıda bulunmak” ve “her çağdaki
insanın örgün ve yaygın eğitimine katkıda
bulunmak” da Kültür Merkezi kuruluş
amaçları arasında sayılmıştır39. 

Süreçte söz sahibi olan aktörler 
arasında projenin yeri ve kapsamına 
ilişkin olarak yaşanan anlaşmazlıklar
sonunda, Kültür Merkezi projesi büyük
değişikliklerden geçmiştir40. Ancak
değişikliklerden en radikali, tüm ülkenin
geleceğini de değiştiren 12 Eylül darbesi 
ile gerçekleşmiştir. Darbeden henüz on bir
gün sonra çıkarılan 2302 sayılı kanunla,
Atatürk Kültür Merkezi kurulması, 
kanun zoru ile yapılan “milli” bir mesele
haline gelmiş, kültür merkezinin varoluş
gerekçeleri yeniden ve daha sert bir biçimde
“millileştirilmiştir”. Yasanın amaçlar
kısmında yer alan “Türk devriminin, 
Türk ve insanlık tarihi içindeki yerini ve
önemini, büyüklüğünü, bütünleştiriciliğini,
milliyetçiliğini, laiklik ve eğitim anlayışını”
yaymak isteği ile, görevler kısmında yer
alan “Atatürkçü anlayıştan ve davranıştan
hareketle milli birlik, beraberlik ve
bütünlük duygusunu, düşüncesini ve
şuurunu geliştirici, birleştirici, toplayıcı 
ve kaynaştırıcı Türk milliyetçiliğini
güçlendirecek çalışmalar yapmak” ifadeleri,
kültür merkezi özelinde vücut bulması
istenen “milli olma” ve “milliyetçiliği
benimsetme” arzularının göstergeleridir41.A
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Kendine özel bir kanunu ve “Milli”
Komitesi bulunan Atatürk Kültür Merkezi
(AKM), artık sınırları kanunla belirlenen
oldukça geniş bir alana yayılan bir projeler
toplamıdır. Bu projelerden ilki, aslında
bugün AKM dendiğinde Ankara’da
akıllara gelen yapı olan, hipodromdaki
Müze-Sergi-Folklor-Kütüphane binasıdır.
Bina için açılan ulusal mimari proje
yarışmasının ihtiyaç programında, kültür
merkezinin, ileride yapılacak kongre
salonu, konser salonu, opera ve bale 
binası ve tiyatro binasından oluşan 
büyük bir kompleks olacağı açıklamasına
yer verilmiştir42.

AKM için 1981’de açılan yarışmayı
kazanan Filiz ve Coşkun Erkal önerisi
uygulanmış ve Müze-Sergi-Folklor-
Kütüphane binası 1987 sonunda kullanıma
açılmıştır (Resim 2, 3). Ancak yukarıdaki
açıklamada sıralanan kültür merkezi
fonksiyonlarının geri kalanı için
uygulamalar ya gecikmiş, ya da hiç hayata
geçirilememiştir. Bunlardan konser salonu
projesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası Konser Salonu ve Koro Çalışma
Binaları adıyla, yeri Nazım Plan Bürosu
tarafından kültür merkezi için ilk önerilen

alan olmak üzere, 1992 yılında yarışmayla
elde edilmiştir. Semra ve Özcan Uygur’un
birinci gelen projelerinin uygulanması son
yıllarda hız kazanmakla birlikte halen
tamamlanmamıştır. Projelendirilmesine hiç
geçilemeyen diğer birimler ise ironik bir
biçimde yine “kültür merkezi” adı altında
toplanmış, nihayet 1995’te Ankara’nın
kongre salonu ihtiyacı da göz önüne
alınarak “Kongre ve Kültür Merkezi”
olarak projelendirilmesine karar
verilmiştir43. İhtiyaç programında, Opera
ve Bale Bölümü, Tiyatro Bölümü ve
Kongre Bölümü olarak adlandırılan üç
birim bulunan “Kongre ve Kültür
Merkezi” projesi için 1995’te ulusal bir
yarışma açılmış, yarışmada Azize-Özgür
Ecevit’in sunduğu öneri birinci seçilmiştir.
Aradan geçen sürede projenin uygulanması
için yönünde karar ve onay bazında 
bazı gelişmeler olduysa da, Kongre ve
Kültür Merkezi’nin yapılıp yapılmayacağı
hala belirsizdir.

Özetle, 1930’ların başında Ankara’da ulus
kimliğinin yerleşmesine katkıda bulunacak
işlevlerle gündeme gelen bir kültür merkezi
fikri, zamanla amacından uzaklaşmış, yapı
programının ulusal kütüphane, ulusal

müze gibi temel işlevlerini kaybetmesi ve
yeni işlevlerle gereğinden fazla
genişlemesiyle, proje neredeyse
uygulanamaz hale gelmiştir. Şehrin tek bir
merkezinden söz edilebilecek yıllarda
kültür yapılarının bu merkeze yakın
olması, ya da kültür yapılarının yeni bir
odak noktası oluşturacak şekilde
birbirlerine yakın konumda bulunması
anlaşılabilir bir yaklaşımdır. Nitekim 
19. yüzyıl Avrupası’ndaki örneklerde de
bir müzenin, bir kütüphanenin, ya da bir
sergi salonunun kentin kamusal
alanlarında, bir meydan ya da park
çevresinde, birbirlerine yakın ya da tek
başlarına, ama mutlaka kamusallığı
tamamlayacak şekilde birarada
bulunmasına özen gösterilmiş, hatta
yukarıda açıklanan görgü kuralları ve
davranışlara dayalı eğitimin mekanı
olarak, bu kültür yapılarının “kültürün
faydasını çoğaltacak şekilde” kentin
merkezinde bulunması gerektiği kabul
edilmiştir44. Ancak 20. yüzyıl sonlarına
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2, 3 AKM Müze-Sergi-
Folklor-Kütüphane
Binası (Filiz & Coşkun
Erkal Arşivi).



gelindiğinde ne Ankara tek merkezli bir
şehirdir, ne de şehrin temel kültür yapıları
tek bir odakta toplanabilecek kadar
sınırlıdır. Daha da önemlisi, artık 
kültür de tek değildir. 

Sonuç: Kültür kültüre karşı
AKM alanlarında şu ana kadar uygulaması
tamamlanarak kullanıma açılan tek yapı
olan Müze-Sergi-Folklor-Kütüphane 
binası projesinin müellifleri, hemen
yanıbaşında yer alması gereken “Kongre 
ve Kültür Merkezinin” yapılmamış olması
sebebiyle binanın yalnız kaldığını ve ticari
fuarlara ev sahipliği yapan bir yer haline
geldiğini, böylece “kültür kompleksi”
niteliğini kaybetmeye başladığını ifade
etmektedirler45. Binanın orijinal işlevi
dışında kullanımlara açıldığı kesindir.
Hediyelik eşya fuarları ya da farklı 
yörelere ait ürünlerin tanıtılıp satıldığı
etkinlikler, gerçekten de ihtiyaç
programında “Cumhuriyet Devri Müzesi”
ve “Resim-Heykel Müzesi ve Güzel
Sanatlar Galerisi”nin ana işlevler olarak
öne çıktığı bir binanın temel kullanım şekli
değildir. Ama bunlar gerçekten kültür ile
bağdaşmayacak kullanımlar mıdır, yoksa
başka bir kültürü mü temsil etmektedirler?

Yukarıda aktarıldığı gibi, kültür, kültürlü
olmak ya da kültürlenmek, özellikle
kamusal müzelerin ortaya çıkışından önce
sınıf ayrımının göstergelerinden birisi
olagelmiştir. Çünkü ruhunu ve zihnini
sanatla terbiye edebilenler, buna zaman ve
para ayırabilenler aristokrasiden başkası

değildir. Aslında kamusal müzenin ortaya
çıkışını da sınıf ayrımının ortadan kalktığı
bir eşik olarak değerlendirmek doğru
değildir. Müze, barındırdığı koleksiyonlar
artık ayrım gözetmeksizin tüm ulusa ait
olduğu için sınıfsız bir toplum imgesinin
gelişmesine yardım etmiştir. Ancak sınıfsız
toplum imgesi gerçekte sadece bir
yanılsamadır, çünkü müze, ziyaretçiyi
seçkin bir kültürle özdeşleşmeye çağırırken,
aslında ziyaretçiye toplumsal hiyerarşideki
yerini de bildirir; müze, birtakım
insanlarda aidiyet, diğerlerinde 
dışlanma duygusunu yaratır46.

Türkiye örneğinde, kültürün toplumun
farklı kesimleri için farklı anlamlar
taşıdığını gören Ziya Gökalp, yukarıda
açıklanan “hars” ve “tehzib” ayrımını
yaparken, tehzibi aristokratik, harsı ise
demokratik olarak tanımlamıştır47. 
Bu ikili tanıma göre, ulusal birleştirici,
demokratik olarak gösterilen harstır.
Dolayısıyla sınıfsız toplum imgesinin
yaratılacağı yer de “harsi müzeler”, yani
“milli müze” ve “etnografya müzesi”
olmalıdır. Nitekim Ankara’daki ilk kültür
yapılarından birisi, özellikle aydınların
ziyaret ederek ulusal kültür konusunda
kendilerini eğitecekleri Etnografya
Müzesi’dir. Hemen yanıbaşında bulunan
Türk Ocağı binası ise, özellikle içindeki
salonu ile Batı kültüründen zevk alabilecek
eğitimi almış, yani tehzib görmüş aydınlara
hitap eden bir başka kültür yapısıdır. 
Bu durumda, Ankara’nın adı kültür
merkezi olmayan ilk kültür yapıları

birlikteliğinin, aslında belirli bir 
ideolojinin gereksinim duyduğu mekansal
karşılığı sağladığı düşünülebilir.

Sınıfsız toplum söylemine bağlı kalan, ancak
modernleşmeyi sentezci yaklaşım yerine
Batılılaşma yaklaşımıyla uygulamak isteyen
Kemalist ideolojinin kültürel reformları,
ortak toplumsal değerleri ve pratikleri
yadsımamakla birlikte, Batı kültürüne
yönelmiştir. Halk modern yurttaşlar olarak
eğitilmeli, Batı terbiyesiyle yetişmiş aydınlar
ise bu yönde halka öncülük etmelidir.
Kültürel alandaki bu değişmenin,
modernleşme sahnesi olarak görülen
başkent Ankara’daki mekanlarına
bakıldığında, Halkevi binası, Musiki
Muallim Mektebi ve Sergievi öne çıkan
örneklerdir. Bunlardan Türk Ocakları
binasının Halkevi olarak kullanılmaya
başlaması daha çok sembolik bir anlam
taşımaktadır, çünkü içindeki tiyatro
salonunda hem Türk Ocağı olduğu
dönemde, hem Halkevi döneminde Batı
kültürüne ait eserler sahneye konmaktadır.
Yine de yapının Batılılaşma yolunda eğitim
amacıyla etkin bir biçimde kullanıldığı da
gerçektir. Aynı şekilde, konservatuvara
dönüştürülen Musiki Muallim Mektebi de,
evsahipliği yaptığı konserlerle Batı
kültürünün müzik üzerinden tanıtılmasına
ve modern yurttaşların bu yönde
eğitilmesine yardımcı olmuştur. 

Sergievi ise, 1930’lar Ankara’sında, varolan
bir yapının yeniden işlevlendirilmesi ile
değil, yeni yapılan bir kültür yapısı olmasıA
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nedeniyle farklı bir yere sahiptir. Ancak bu
yazıdaki önemi, aynı yıllarda gündeme gelen
bir kültür kompleksi proje olarak kalırken,
Sergievi projesinin gerçekleştirilmesinden
kaynaklanmaktadır. Kuşkusuz bu tercih
ekonomik nedenlerle açıklanabilir. Ancak,
milli müze, milli kütüphane gibi işlevleri
barındıran ve modern yurttaşlık eğitiminde
önemli bir rol oynaması beklenen bir kültür
kompleksinin inşa edilmeyip, aynı dönemde
bir sergievinin yapımına başlanması,
yapılaşmadaki tercihin sadece ekonomik
sebeplere bağlı olmayabileceğini de
düşündürmektedir. Çünkü müze,
kütüphane gibi yapılar ile sergievi, galeriler
arasında, ideolojik esneklik açısından
önemli bir fark bulunmaktadır. Ulusal
müzeler (ve aslında ulusal kütüphaneler de)
modern ulus-devletlere derin ve sürekli 
bir ideolojik arka plan sağlarken, kısa 
süreli ideolojik gereksinimlere cevap
verememektedir; bu ihtiyacı karşılayan
sergilerdir ve sergievleri ya da galeriler,
modern ulus-devletlerin ya da kurumlarının
uzun vadeli olmayan ideolojik stratejilerini
uygulamak için daha elverişlidir48. Örneğin,
Ankara’da 1934’te açılan Sergievi’nin ilk
sergileri arasında, Osmanlı ile Cumhuriyet
dönemleri arasında ekonomik durum
karşılaştırması yapmayı sağlayan bir sergi
olduğu gibi, Sovyet Sanatı sergisi de
kendisine yer bulabilmiştir49.
Modernleşmekte olan Türkiye

Cumhuriyeti’ne “daha derin ve sürekli bir
ideolojik arka plan” sağlayabilecek bir
ulusal müze, bir ulusal kütüphane yerine
Sergievi’nin tercih edilmiş olması, ekonomik
sebeplerle olduğu kadar, modernleşmede
seçilen Batılılaşma yöneliminin henüz bu
denli “derin ve sürekli bir ideolojik arka
plana” sahip olmaması ile de açıklanabilir.

Benzer bir yoksunluk, ulusal müze ve
ulusal kütüphane gibi işlevlerin bir “kültür
merkezi” adı altında sıklıkla dile getirildiği
1950’lerde de geçerlidir. Başkent Ankara
için talep edilen kültür merkezi, modern
devlete bir ideolojik arka plan sağlaması
amacıyla değil, hatta modern yurttaşların
ruhsal ve zihinsel eğitimleri amacıyla dahi
değil, doğrudan “büyük Türkiye’nin”
“büyük başkenti” için, “modern bir devlet
merkezine yakışır bir kültür sitesinin”
gerekli olduğu inancıyla talep edilmiştir.
Bu bakımdan kültür merkezi, aslında
Avrupa’da yüzyıllardan beri varolan
“koleksiyon sahibinin gücünü göstermek”,
Osmanlı’nın ilk müzelerinde görülen
“kendi kültürel farklılığını ortaya
koymak” ya da “kendi kültürünün diğer
kültürlerden daha az gelişmiş olmadığını
ispatlamak” amaçlarından farklı bir amaca
hizmet etmeyecektir. 

1970’lerde Nazım Plan Bürosu tarafından
yeniden kentsel programlara ve planlama

çalışmalarına dahil edilen kültür merkezi
projesinde ise, belki yıllardır dile getirilen
ama bir türlü hayata geçirilemeyen “kültür
yapılarını bir merkezde toplama” fikri,
kültür merkezinin varlık gerekçelerini
sorgulamayı gereksiz kılmıştır. Ancak
fikrin ilk ortaya atıldığı 1930’lar Türkiyesi
ile, 1970’ler arasında gözardı edilemeyecek
farklar bulunmaktadır. Birincisi, ulus
kimliği oluşturma ve ulusu tanımlama
hedefleri artık devletin gündeminde
değildir. İkincisi, modern yurttaşlar
yaratma, yurttaşlık bilincini yerleştirme
gibi uygulamaların dayanağı olan
modernite, artık model olarak alınan
Batı’da olduğu gibi Türkiye’de de
aşılmıştır. Kendini dönüştürmek için 
içinde yaşadığı toplumu fiziksel, ahlaki ve
entelektüel yönleriyle kökten dönüştürmeyi
arzulayan “Faustvari” yaklaşımların
Aydınlanmaya dayanan akılcılığı
sorgulanmakta, kültürel gelişmeyi tüm
topluma yayarak toplumsal bir ideal 
haline getiren aklın meşruiyeti temelden
sarsılmaktadır. Ve bunlara bağlı olarak,
kültür artık tek değil, çoktur; dünya çok
kültürlülük ile tanışmaya başlamıştır. 
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Kendisine “derin ve sürekli bir ideolojik
arka planı” sağlayabilecek kurumları ve
mekanları, kültürün ulusa ait ve tek olarak
görüldüğü Erken Cumhuriyet döneminde
dahi gerçekleştiremeyen devletin, bunu
kültürel farklılaşmanın giderek arttığı ve
farklı kültürlerin ortak bir paydada
buluşmak yerine giderek kutuplaştığı
1970’lerde ya da sonrasında
gerçekleştirmesini beklemek hayaldir.
Ankara’da geniş kapsamlı bir kültür
merkezini gerçekleştirmek üzere atılan 
son adımda, devlet bütünleştirici ideolojik
arka plan olarak kendisine Atatürkçülüğü
ve milliyetçiliği seçmiş ve kültür merkezini
“Atatürk Kültür Merkezi” olarak
tanımlamıştır. Ama sonuçta sadece müze
ve sergi işlevi için tasarlanan AKM Müze-
Sergi-Folklor-Kütüphane yapısı elde
edilebilmiştir ki o da bugün orijinal
işleviyle dahi kullanılamamaktadır 
(Resim 4, 5). Yapı modern yurttaşların
ruhsal ve zihinsel eğitimine, gelişimine
hizmet etmek üzere tasarlanmışsa da,
kültürün “ortak değerleri ve yaşam
şekillerini” ifade eden ikinci anlamı 
baskın gelmiştir. Türkiye’de ne kendi
harsını yücelten, ne de Batı kültürünü
benimseyen çoğunluk kendi kültürünü
üretmiş ve kültür mekanlarına sanatla
değilse bile kendi ortak değerleri ve yaşam
pratikleriyle egemen olmaya başlamıştır.
Ankara’daki AKM binasının hediyelik 
eşya fuarlarına ya da yöresel ürün
pazarlarına sahne olması, tüketim
üzerinden kurulan yaşam pratiklerinin 
ne kadar geniş bir kitle tarafından
paylaşıldığının, ya da hemşerilik
kültürünün seçkin kültüre ne denli baskın
hale gelmeye başladığının göstergesidir.
Kültür merkezi yine bazı kültürlerin
mekanıdır, ama bu kültür artık ruhsal ve
zihinsel gelişimin işaret ettiği kültür 
değil, dışlananların kültürüdür. Müzelerde,
kültür merkezlerinde aidiyet hissedenlerle
dışlanmış hissedenler, Ankara’nın 
Atatürk Kültür Merkezi’nde yer
değiştirmiştir. Kültür ve sanat alanında
kendini dışlanmış hissedenler, hep
dışlanmış hissettikleri mekanları, kendi
amaçları doğrultusunda, kültürün anlam
genişliğinden de faydalanarak kendi
mekanları haline getirmeye başlamışlardır.
Derin ve sürekli bir ideolojik arka plana
sahip olmayan devletin her daim bu
yoksunluktan nemalanmaya açık 
olması gibi, devlet eliyle üretilen kültür
yapıları da egemen kültürün mekanları
olarak el değiştirmeye açıktır. 

 Mehmet Saner, İzmir Üniversitesi
Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
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