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1 Michel Serre, “Marsilya’da Salgın”, 1720.
2 Paolo Uccello, “San Romano Muharebesi”, 
1435-60 arası (National Gallery, Londra).
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Covid-19 Pandemisi:
Değişmek, Ama Geleceği 
Öngör(eme)mek Üzerine...

Uğur Tanyeli ■ Değişim korkusu 
Türkiye’ye özgü bir toplumsal psikoloji 
başlığı değil. Toplumlar için değişmek 
kadar değişime direnmek de olağan. 
Olsa olsa değişme talep ve korkusunun 
kimi farklı ve yerel biçimleri üzerinde 
konuşulabilir. Burada gündeme getirilecek 
olansa, belirsiz bir geleceğe, bilinmeyene 
doğru gitmenin korkutuculuğu… Bu 
korku da çok yaygın ve olağan -özellikle 
de bugünlerde hepimizin yarının neler 
getireceği konusunda fikir üretme, 
kestirimlerde bulunma sıkıntıları yaşadığı 
sırada...

Bilinmeyene doğru gitme korkusunu 
anlatmak için metaforik bir örnek 
vereceğim: Bertrand Russell’ın gençlik 
yıllarına ait bir anekdot… Russell,  
1. Dünya Savaşı başladığında pasifisttir. 
Savaşa da askerlik yapmaya da muhaliftir. 
Mahkemeye verilir, hapse mahkum edilir. 
Tutukluluk işlemleri sırasında görevli 
bir polis ünlü filozofun kişisel bilgilerini 
bir resmi forma kaydedecektir. Formda 
“din” hanesi de bulunduğu için Russell’a 
dinini sorar. Olağan uygulama, kişinin 
ailesinin hangi Hıristiyan mezhebine 
bağlı olduğunu kayda geçirtmekten 
ibaretken, Russell’ın her zamanki 
sarkastik yanı ağır basar. Görevliye din 
hanesine “agnostik” yazmasını söyler. 
Türkçe’de bilinemezcilik şeklinde karşılığı 
olan agnostiklik, tanrının varlığının ne 
doğrulanıp ne de yanlışlanamayacağı 
düşüncesinde temellenir. Dolayısıyla, 
en azından tektanrılı dinler özelinde 
agnostiklik din tartışmasını devre dışı 
bırakan bir düşünme yaklaşımı demektir. 
Ancak görevlinin yaptığı yorum Russell’ın 
mizahi yaklaşımını daha da geliştirir. 
Şöyle der polis: “Ah efendim, dünyada ne 
çok din var değil mi? Ama ne olursa olsun 
nihayetinde hepimiz aynı tanrıya inanıyor 
değil miyiz?”

Modernite veya daha doğrusu, erken 
modern dünya metaforik olarak tam da 
bu yanlış anlama üzerine kurulmuş gibi 
gözükür. Bilinmeyenleri bilinir kılma 
veya yukarıdaki örnekte olduğu biçimde, 
daha çok bilir gibi yapma amacıyla 
eylemde bulunuruz. Agnostik olma 
şansımız yoktur. Agnostik olduğunu 

ısrarla belirtenin bazı meselelerin 
bilinemez olduğunu inancıyla yaşadığı 
düşünülmez. Agnostiğin tanrının varolup 
olmadığı tartışmasını anlamsız bulduğu 
akla gelmez. Aksine, agnostikliğin de 
bilebilmenin, bilinirliğin bir başka türü 
olduğuna inanmak yeğlenir. Agnostik 
özne de yukarıdaki görevlinin dediği 
şekilde, hepimiz gibi bir dinsel inanca 
sahip olmalıdır! Olsa olsa biz onun 
dininin adını daha önce duymadığımız 
için yabancılıyoruzdur! 

Bunun anlamı, bilinmeyenler, 
bilinmezlikler bilinirliğe, daha doğrusu 
sözde-bilinirliğe tercüme edilirler. 
Bilinmezlik halinin asla giderilemez bir 
aşılmazlık tanımlamasının pekala da 
mümkün olduğu es geçilmeye çalışılır. 
Bilinemeyenler nelerdir? Bu yazının 
ele aldığı konu özelinde iki bilinmezlik 
bölgesi var: Geçmiş ve gelecek. Bunlar 
bilinemezler, çünkü hepimiz aşılmaz bir 
güncel zaman-mekan bağlamında yaşarız. 

Geleceği bilemeyeceğimizi açıklamaya 
belki gerek bile yok. Gelecek bugünün 
olağan bir uzantısından ibaret olmadığı 
için bilinemez. Gelecekte henüz hiç 
ortaya çıkmamış dertler ve sorunlar 
ortaya çıkacak ve onlara yönelik henüz 
hiç düşünülmemiş çözümler, imkanlar 
bulunacaktır. Ama yine de, modern dünya 
odur ki, istatistik gibi bir disiplin icat 
eder ve geleceği dünden bugüne uzanan 
sürecin sayısal bir uzantısı gibi kavrayarak 
tahmin üretir. Örneğin, 1900-2000 
arasında nüfus bir yerde ilk onyılda %5, 
ikinci onyılda %6, üçüncüde, dördüncüde, 
beşincide %7, 8, 9 artmışsa ve sonraki 
elli yılda nüfus artış hızı 1960’tan 
itibaren her yıl %0,5 gibi azalıyorsa, 
2020’den başlayarak artış hızının %7 
civarında olacağını kestirebiliriz. Dünkü 
değişim süreçlerinin gelecekte de aynı 
sayısal değişim eğilimlerini koruyacağı 
iyimserliğiyle düşünürüz. Kuşkusuz, öyle 
olacağının garantisi yoktur. Öngörülmemiş 
değişimler, savaşlar, salgınlar, teknolojik 
atılımlar bu ritmik düzenliliği bozarlar. 
Örneğin 1347-1350 arasında Kara Veba 
Avrupa nüfusunun yaklaşık 1/3’ünü yok 
eder, 1665 salgını Londra nüfusunun  
%20’sini öldürür, 1918’de İspanyol 

Nezlesi dünya genelinde 50 milyon insanın 
canını alacaktır. Değişimin düzenlilik 
gösterdiği inancı sadece bir beklentidir. 
Teknolojik atılımlar, toplumsal 
huzursuzluklar, salgınlar vs. nüfusta 
azalmaya ve çoğalmaya neden olurlar. 
11. yüzyıl sonunda 1,7 milyon nüfuslu 
İngiltere 1345’te 4,8; 1351’deyse %46 
düşüşle yalnızca 2,6 milyon nüfusludur. O 
250 yıllık aralıkta yaşayanlar bunları tabii 
ki bilmiyordu. Bizse bugün yalnızca kaba 
kestirimlere sahibiz.

Geçmişi tüm hakikatiyle 
bilemeyeceğimizse, geçmişten bugüne 
kalanların sadece bazı artifaktlar 
olmasından ve onları yorumlayan 
bugünkü öznenin de asla tarafsız bir 
gözlemci olmayışından ötürüdür. Elimizde 
nesneler, kitaplar, belgeler, kalıntılar 
vardır. Onlara dayanarak geçmişi anlatan 
bir senaryo yazarız. Bunu bugünkü 
toplumsal ve bireysel pozisyonumuzla, 
yaklaşımımızla, inanç, kaygı, korku ve 
beklentilerimizle yazarız. Dolayısıyla 
eldeki tarihsel verileri bugünkü bilgi, 
inanç ve ruh hallerimizle yorumladığımız 
ve yazdığımız için çarpıtırız. Özetle, 
artifaktların, belgelerin, verilerin doğru, 
tarafsız ve sabit bir yorumu yoktur. O 
halde, bir yanılsama üretiriz. Bunun 
anlamı geçmişin “mutlak doğru” bir 
tarihinin yazılamayacak olmasıdır. Bu 
meseleyi tartışmayacağım. İsteyenler, 
Keith Jenkins’in ve Hayden White’ın 
kitaplarına başvurabilirler.

Burada anlatılmak istenen şu: Dün-
bugün-yarın biçiminde bir çizgi üzerinde 
konumlandığımıza inanırız, ama bu da 
sadece bir yanılsamadır. Bilemeyeceğimiz 
bir geçmişten bilemeyeceğimiz bir 
geleceğe doğru gittiğimizi söylemek 
anlamlı olur. Ne var ki, toplumsallık 
tam da bunun aksine inanmak demektir. 
Her toplumsal aidiyet, öznenin 
bugününden önce başlayan ve ondan 
sonra da devam edeceği varsayılan 
zamanötesi bir toplumsal bütünün içinde 
konumlandığına inanmak demektir. Bizi 
vareden her şey bizden önce varedilmiştir 
ve ona eklemleniriz; ama hemen aşırı uca 
koşar ve onun bizden sonra da devam 
edeceğini umarız. Değişimi bu inançtan 
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ötürü görmezden geliriz. Sevilen içeriksiz 
argümanın geçerlilik alanını genişleterek 
şöyle düşünmeyi yeğleriz: Yalnız tarih 
değil, gelecek de tekerrürden ibarettir.

Ama bu inancımızın epistemolojik olarak 
çok zayıf bir temeli vardır. Geçmişin 
her an başka biçimlerde yazılabileceğini 
ve yazıldığını, ne kadar dirensek de 
kabul etmemiz gerekir. Dolayısıyla, 
ne denli sağlam ve doğru bir tarih 
yazılabileceğine inansak da, sayısız 
başka tür tarihler de yazılmaktadır. 
Yani, tarihyazımı bağlamında çok 
kuşkulu bir zeminde konumlandığımız 
besbellidir. Bu anlattıklarım her toplumsal 
özneyi huzursuz kılar, hatta korkutur. 
Türkiye’de geniş bir grup insanı belli ki 
çok korkutmaktadır. 

Bu korkuyu gidermek için üretilmiş bir 
düşünme biçimine değinmek istiyorum. 
Bu düşünme biçimi, “dün-bugün-yarın 
zamansallığını bugüne indirgemek” 
şeklinde özetlenebilir. Yapılan iş, dünü 
ve yarını bugünün olağan birer uzantısı 
olarak düşünmektir. Daha önce bunu 
“tarihsel derinliği yassıltmak” şeklinde 
tanımlamıştım. Bugünden radikal biçimde 
farklı bir dün ve bilmeniz mümkün 
olmayacak, çünkü ne getireceği belirsiz 
bir gelecek arasında duruyor olmak o 
denli rahatsız eder ki, geçmişi ve geleceği 
bugünden farksız kılarak rahatsızlık 
konusunu yok etmek denenir. Yaşanan 
ve yaşanacak değişim öyle irkiltir ki, hiç 
değişim yaşanmadığı ve yaşanmayacağına 
inanılmak istenir. O zaman şu yapılır: 
Bugünden farksız veya az farklı bir 
geçmiş yaşandığı hemen her kültürel 
pratikle anlatılır ve yeniden üretilir durur. 
Türkiye’de bunun çeşitli tezahürlerini 
ortaya koyan sayısız örnek var. Kısacası, 
retrospektif ve prospektif (geriye ve ileriye 
doğru) yassıltma yaklaşımları tarif etmek 
mümkün.

Çok yinelediğim biri, retrospektif olanı, 
mimarlık alanında geçmişin kişiliklerinin 
bugün bizim düşündüğümüz biçimde 
düşünen, bizim kaygılarımızı duyan, 
bizim tasarımsal amaçlarımızı paylaşan, 
bizim gibi duygulanan özneler olduğunu 
varsaymaktır. Böyle düşününce, örneğin, 
şuna inanmak mümkün olur: Eski 
mimarlar da bugünküler gibi işlevsel, 
strüktürel, ekonomik, kentsel kaygılarla 
düşünüp ürün vermiştir! 

Gelecek de yassıltılır. Aynen bugünkü 
gibi bir gelecek düşlenir. Bugünden farkı 
sadece sayısaldır, kantitatiftir. Geleceği 
yassıltma veya prospektif yassıltma doğal 
olarak bir eylem programı da içerir. 

Geleceğin aynen bugün gibi olabilmesi 
için çalışmak, plan yapmak, uğraşmak 
gerekir. İstatistiki olarak hesaplanan bir 
geleceğe ulaşmak için çaba gösterilecektir. 
Örneğin, ülke 20 yıl sonra bugünkünden 
şu kadar fazla buğday, çelik, otomobil 
veya enerji üretecektir. O doğrultuda 
yapılması gerekenler vardır. Ancak, 
gelecek tam da bunun aksidir. Değişim 
sadece sayısal değildir. Toplumsaldır, 
kültüreldir, teknik ve estetik niteliktedir; 
çoğu zaman hesaba gelmez. Oysa bunları 
bir yana bırakır, yalnızca kantitatif bir 
değişim öngörürüz. Vizyon üretimini 
minimize ederiz. Ütopist düşünme 
imkanlarını zorlamayız. Her ikisi de 
geleceği bugünden radikal biçimde 
farklı düşlemeyi gerektirir. Değişimden 
olabildiğince korkmamayı gerektirir.

Demek ki, geleceğin niteliksel olarak 
da bugünkü gibi olması, oldurulması 
gerekir. Bunun prospektif eylem planı 
da değişmeyen, değişmemesi gereken 
kültürel değerlerin varolduğuna 
inanmaktır. Böyle düşünen için bize 
özgü, bizi biz kılan, yitirilirse kendimiz 
olmaktan çıkacağımız değerler vardır. 
Bunlar korunmalıdır. Aile yapımız, saygı 
alışkanlıklarımız, kentlerimizin ve bizim 
kimlik özelliklerimiz, ev tahayyüllerimiz, 
mahalle yapılarımız hepsi değişime direnir 
kılınmalıdır. Böyle bir amaçla yaptığımız 
her konuşma, bunları yitirdiğimize ilişkin 
her kaygı, bu değişimi engelleme, geleceği 
gelecek olmaktan çıkarma çabamızın 
bileşenleridir.

Ancak, bir kriz hali ortaya çıktığında 
bu retrospektif ve prospektif yassıltma 
düzeneği çalışmamaya başlar. Tam 
da şimdilerde olduğu gibi, küresel bir 
kriz hali eski argümanlarla konuşmayı 
olanaksız kılar. Bazen farkına bile 
varılmaksızın yeni yaşama ve düşünme 
biçimleri doğar. Sözgelimi, İngiltere’de 
Kara Veba tarımsal nüfusu o denli 
düşürür ki, serflik (toprak köleliği) 
sistemi yerini ücretli emeğe bırakır. 
İşgücü kıtlaşır, değeri artar, çalışan 
bulmak için ücret ödemek gerekir. 
Elli yıl önce kimsenin öngöremeyeceği 
değişimler tetiklenir. Yalnız sağlık 
krizleri değil, teknoloji krizleri de 
böyledir. Neredeyse binyıldır bilinen 
barut Avrupa’ya gelince ateşli silahları 
doğurur; ordular, savaş alışkanlıkları, 
kentsel tahkimatlar, savunma sistemleri, 
siyasal yönetimler tümden değişir. Tek 
bir örnek vereyim: 1432’de Floransa ile 
Siena arasında yaşanan ve Uccello’nun 
da anıtsal biçimde görselleştirdiği San 
Romano Muharebesi’nde -inanılır gibi 
değil ama- tek bir kişi bile ölmemişti. 

Ateşli silahların yarattığı kriz sonrasında 
böyle telefatsız, “insancıl” savaşlar bir 
daha görülmeyecekti. Ama aynı ateşli 
silahlar ve onlara karşı inşa edilen 
savunma sistemleriyle birlikte, örneğin 
mimarlıkta bugün bilinen maliyet 
analizleri ve yapım organizasyonları da 
icat edildi. Siyasal alanda merkezi ve 
mutlak krallıklar belirdi. Portekizliler 
Japonya’yı ateşli silahlarla tanıştırınca, 
merkezi bir yönetimi yaratan bir dizi 
değişimi tetiklediler; modern Japonya 
doğdu. Bunların hepsi de öngörülemez 
değişimlerdir. Büyük küçük sayısız 
benzerleri var: Napoleon savaşları 
döneminde Britanya donanması Avrupa’yı 
ablukaya alınca, Karayipler’den şeker 
ithali mümkün olmayacak, Avrupa’da 
pancardan şeker üretme yöntemi o 
yoksunluk sayesinde icat edilecektir. 
Bugün şekerimizi pancardan elde 
ediyoruz. O da bir krizin sonuç-ürünü.

Covid-19 ile birlikte de yeni imkanlar 
doğacaktır. Neler olacaklarını şimdiden 
kestirmek zor. İyi mi, yoksa kötü mü 
sonuçlar vereceklerini de bilmiyoruz. 
Kaldı ki, hemen her zaman olduğu gibi, 
iyiyle kötü tanımları sadece güncel siyasal 
eğilimlerimiz çerçevesinde yapılacaktır. 
Örneğin, beş yüzyıl önce ateşli silahların 
yüksek maliyetini ödeyemeyenler ve 
teknolojisinden yoksun olanlar “tüfek 
icat olundu mertlik bozuldu” diyecekti. 
Bunlara sahip olanların aynı görüşte 
olmadıkları aşikar. Covid-19 sonrası 
için de aynen böyle karşıt ve çok 
seçenekli ürün ve değerlendirmeler ortaya 
konacak. Çok yinelenmiş bir argümanı 
yineleyeceğim: Krizler pekala çığır açıcı 
değişimler üretmek için fırsattırlar. Ama 
ne yazık ki maliyetleri daima yüksektir. 
■ Uğur Tanyeli
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Kale

L’unica

GF Hakan Plastik 

Duravit

AGT

Rehau

Tüm vitrifiye ürünlerini 
kullanım süresince hijyen 
garantisiyle sunan Kale, 
T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı 
“Antibakteriyel Hijyen” 
uygulamasını müşterileriyle 
buluşturuyor. Uygulandığı 
yüzeylerdeki virüs ve bakterileri 
uzun süreli yok eden Nano 
Gümüş İyon Teknolojisi, 
kimyasal içermeyen formülü 

ile insan sağlığına, evcil 
hayvanlara ve bitkilere zarar 
vermiyor. Şimdilik İstanbul, 
İzmir ve Ankara’da hayata 
geçirilen uygulamanın ikili 
banyo, banyo-mutfak, banyo-
salon, banyo-oda olmak 
üzere farklı paket seçenekleri 
bulunuyor.
kale.com.tr

Türkiye’ye ilk 
kez L’unica 
tarafından 
getirilen Les 
Jardins bahçe, 
balkon ve teras 
aydınlatmaları, 
güneş gücüyle 
çalışarak yüksek 
verimlilik 
sağlıyor. Kolay şarj edilebilen, 
uzun ömürlü Les Jardins 
ürünleri, 500 lümene kadar 
3000K sıcak beyaz ışık yayıyor. 
Her şarjda 200 saat LED ışık 

verebilen ürünler arasında 
güneş feneri, güneş lambası 
ve ayaklı lamba gibi farklı 
seçenekler bulunuyor.
lunica.com.tr

Plastik boru sektöründe 
üstyapı ve altyapı alanlarında 
faaliyet gösteren GF Hakan 
Plastik’in Yerden 
Isıtma Sistemleri, düşük 
ısıtma suyu sıcaklığı 
sayesinde enerji 
tasarrufu sağlıyor. 
Standartlara uygun 
şekilde üretilip döşenen 
boru sistemleri, bina 
ömrü ile eşdeğer 
kullanım ömrüne sahip. 
Konut, işyeri, okul, 
hastane, otel gibi farklı 
alanlarda kullanılabilen 
sistem, bakım 

gerektirmediğinden maliyet 
avantajı sunuyor.
gfps.com

Cecilie Manz 
tarafından Duravit 
için tasarlanan 
Luv banyo serisi, 
sade bir görünüm 
ile açık renkler 
ve doğal tonları 
biraraya getiriyor. 
Kuvars veya masif 
ahşaptan 4 farklı 
konsol yüzeyi ile 
kişisel zevklere göre 
düzenlenebilen 
lavabo ünitesine, 
temassız panel ile 
kontrol edilen ısıtmalı ayna ve 
rengi ayarlanabilen aydınlatma 
eşlik ediyor. Serideki küvetlerin 

banyo içinde serbest, duvara 
dayalı veya köşe modeli tercih 
edilebiliyor.
duravit.com.tr

Ağaç ve orman ürünleri 
sektörünün öncü 
markalarından AGT, Effect 
Elegance parke serisini, 8 farklı  
dekor seçeneği ile sunuyor. 
Patentli Uniclick kilit sistemi 
sayesinde kullanışlı bir tasarıma 

sahip olan Effect Elegance, 
Register Emboss Sac, AC4 
ve AC5 aşınma sınıfı gibi 
özellikleri ve 15 ve 20 yıl ürün 
garantisiyle öne çıkıyor.
agt.com.tr

Nea Smart 2.0, ısıtma 
ve soğutma sistemleri 
alanında akıllı çözümler 
geliştiren Rehau’nun 
yeni nesil oda termostatı. 
Mahal konfor 
sıcaklıklarını her bir oda 
için ayrı ayrı sağlama, 
zamanlama ve kullanım 
alışkanlıklarına göre 
otomatik olarak adapte 
edilebilme özelliklerinin 
yanısıra ürün, hassas 
kontrolü, açık pencereyi 
algılama ve zamanlama 
gibi fonksiyonlarıyla enerji 
tasarrufu sağlıyor. LED 
matris ekrana sahip oda 

termostatlarının beyaz veya 
siyah renk alternatifleri 
bulunuyor.
rehau.com/tr-tr
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VitrA

LG Electronics

Yorglass

TREZZ

Ege Seramik

Form  
MHI Klima 
Sistemleri

Terri Pecora’nın VitrA Tasarım 
Ekibi işbirliğiyle tasarladığı 
Plural koleksiyonunda, nötr 
bir renk paleti ve ahşap 
bitişler biraraya geliyor. 
Koleksiyonda Amerikan cevizi 
tezgahlar, metal ayaklar, farklı 
derinlikteki çanak, monoblok 

ve etajerli lavaboların yanısıra 
hareket edebilen dikey ve yatay 
aynalar bulunuyor. Plural, 
üç yenilikçi sifon çözümüyle 
lavaboların duvardan bağımsız 
monte edilebilmesine imkan 
veriyor.
vitra.com.tr

Hassas sıcaklık kontrolü 
ile yiyeceklerin doğal 
tazeliğini koruyan LG 
NatureFRESH™ buzdolabı, 
sıcaklık dalgalanmalarını 
dengeleyen LINEARCooling™; 
iç sıcaklığı daha stabil hale 
getirerek hızlı soğutma 
sağlayan DoorCooling+™; 
et, balık gibi gıdaları uygun 
sıcaklıkta kontrol altında tutan 
“Fresh 0 Zone”; soğuk hava 
kaybını düşüren InstaView 
Door-in-Door™ özellikleriyle 
öne çıkıyor. Ürün aynı 
zamanda akıllı telefonlardaki 

SmartThinQ™ uygulaması ile 
uzaktan kontrol edilebiliyor. 
lg.com/tr

Endüstriyel cam işleme ve 
düzcam üretimi alanlarında 
faaliyet gösteren Yorglass’ın 
ürün portföyünde bulunan 
Yorfloor Transparan zemin 
camları; bozulmaya ve aşınmaya 
karşı dayanıklı, kaydırmaz yapısı 
sayesinde alışveriş merkezi, 
otel, restoran, bahçe, duş kabini 

gibi farklı alanlarda tercih 
edilebiliyor. Dream, Secret 
ve Elegance desen seçenekleri 
ile sunulan, farklı boy ve 
ebatlarda üretilmeye uygun ürün 
temperleme, rodaj, laminasyon, 
bombe ve çiftcam gibi farklı 
birçok işleme de imkan tanıyor.
yorglass.com

Uygun ebat ve renk seçenekleri 
ile kullanıcıya yaşam alanlarını 
kişiselleştirme imkanı veren 
TREZZ mobilya; BEN, FOY 
ve ONIX ürün serilerinde, 
alışılagelmiş abajur formlarını, 
TOT ve LUCCA serileri ile 
de ayaklı aydınlatmaları 
yeniden yorumluyor. Canlı 
ve natürel tonların yer aldığı 
koleksiyonlar mermer, eskitme 
metal, ahşap üzeri akrilik cila 
gibi malzeme alternatiflerini de 
barındırıyor.
trezz.com.tr

Koleksiyonlarındaki ebat, renk, 
yüzey uygulamaları ve desen 
çeşitliliği ile kullanıcıya sayısız 
alternatif sunan Ege Seramik’in 
eskitilmiş görünüme sahip sırlı 
granit serisi Primavera, konut 
iç ve dış mekanları ile yoğun 

kullanılan ticari alanlarda 
tercih edilebiliyor. 20 ayrı 
“mix” deseni barındıran mat 
yüzeyli karolar, 20x20 cm 
ebatlarında üretiliyor.
egeseramik.com

Japon Mitsubishi Heavy 
ortaklığında Form Şirketler 
Grubu güvencesiyle kurulan 
Form MHI Klima Sistemleri’nin 
Mitsubishi Heavy Airflex 
kaset tipi klimaları, özel kanat 
teknolojisi ve çoklu kanat 
kontrolü ile mekanlardaki hava 
konforunu artırıyor. Montaj 
kolaylığı sunan ergonomik 

yapıya sahip ürün, opsiyonel 
hareket sensörü sayesinde enerji 
tasarrufu sağlıyor. 
form-mhiklima.com/tr-tr
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TEPTA 
Aydınlatma

Silverline Ankastre

Geberit

Bosch Termoteknik 

Villeroy & Boch

DYO

30’dan fazla Avrupa merkezli 
şirketin Türkiye temsilcisi olan 
TEPTA, Bover markasının 
ürünlerini de sunuyor. Dış 
ve iç mekanlar için çözümler 
geliştiren marka, tasarımlarında 
hafif malzemeler tercih ediyor. 
Bover’in her projenin ihtiyacına 
göre farklı ışık sayılarının 
çeşitli kompozisyonlarda 
biraraya getirilmesine olanak 
tanıyan Drip Drop tasarımı; 
çoklu doğrusal süspansiyon 
düzenlemeleri oluşturmayı 
sağlıyor. Drip Drop 

armatürlerin aplik, masa 
lambası, USB bağlantılı zemin 
lambası gibi seçenekleri 
bulunuyor.
tepta.com

“2’si 1 arada pişirme deneyimi” 
sayesinde mutfaklarda yer 
tasarrufu sağlayan Flow-in 
modeli ile Silverline Ankastre, 
tezgah üstü davlumbaz ve 
indüksiyon ocağı biraraya 
getiriyor. Flow-in, pişirme 
sırasında buharın doğrudan 

tahliye edilmesine imkan vererek, 
tezgah üstünde maksimum 
kullanım alanı oluşturuyor.  
A enerji sınıfında olan ürünün 
açılı panelleri her iki göz için 
de çekiş performansını en üst 
seviyeye çıkarıyor.
silverline.com

İsviçreli sıhhi tesisat 
markası Geberit’in 
havalimanı, hastane 
ve alışveriş merkezi 
gibi genel mekanlar 
için geliştirdiği 
fotoselli batarya 
sistemleri; elektrikli, 
pilli ve dinamolu 
olmak üzere üç 
farklı güç kaynağı seçeneğiyle 
sunuluyor. Londra merkezli 
Behling tasarım stüdyosu 
tarafından tasarlanan Geberit 
Piave ve Brenta, fotoselli olma 
özelliğiyle su kullanımını 

azaltarak tasarruf sağlıyor. 
Tezgah üstü ve ankastre 
modelleri bulunan Piave 
ve Brenta, 170 ve 220 mm 
ölçülerinde üretiliyor.
geberit.com.tr

Farklı kapasite ve özellikleri 
barındıran aksiyal fanları ile 
Bosch; duvar, kanal ve tavan 
gibi çeşitli uygulama alanları 
için çözüm üretiyor. Fan 
1700 serisi, parlak siyah cam, 
mat siyah cam, mat beyaz 
cam ve inoks seçenekleriyle 

kullanıcılara kişiselleştirilmiş 
ürün oluşturma imkanı 
tanırken, düşük ses seviyesi 
ve düşük enerji tüketimi 
sayesinde konforlu ve 
tasarruflu havalandırma 
sağlıyor. 
bosch-thermotechnology.com/tr

İç ve dış mekanlarda 
uygulanabilen Tuxedo,  
Villeroy & Boch’un ahşap 
görünümlü porselen karo 
koleksiyonu. Zemin ve 
duvarlarda tasarım bütünlüğü 
oluşturan 
koleksiyon, 
kaydırmazlık 
özelliğiyle de 
banyolarda 
güvenlik 
sağlıyor. 
Yerden ısıtma 
sistemleriyle 
kullanılabilen 
koleksiyonda, 
20×120 ve 
30×120 cm 

boyutlarında 6 uyumlu renk 
seçeceği bulunuyor. Aşınmaya 
ve donmaya karşı dirençli olan 
porselen karolar, kolaylıkla 
temizlenebiliyor.
villeroyboch-tr.com

Çok sayıda seçenekle sektöre 
ekonomik çözümler sunan 
DYO’nun Beşyıldız ürün 
grubunda yer alan, Silikonlu 
Mat İç Cephe Boyası, son kat 
boya olarak kullanılırken, 
yüksek kapatıcı özelliği ve 
yarattığı beyazlık ile her 
türlü yüzeye iyi yapışabiliyor. 

Plastik İç Cephe Boyası nefes 
alabilen ve kolay uygulanabilen 
bir ürün. Beşyıldız’ın su 
geçirmeyen Silikonlu Dış Cephe 
Boyası ise, yüksek su buharı 
geçirgenliği ile nemin dışarı 
çıkmasını sağlıyor.
dyo.com.tr
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ORKA Banyo 

San Deco Boya 

Knauf

Kastamonu Entegre 

Zivella

Buderus
Fonksiyonel ürünleri 
ile banyoları yenileyen 
ORKA Banyo’nun 2020 
koleksiyonuna eklediği 
Craft, yalın görünümünün 
yanısıra gövde ve tezgahındaki 
kompakt laminat malzemenin 
antibakteriyel ve kolay 

temizlenen yapısıyla öne 
çıkıyor. Yüzey aşınmalarına 
ve suya %100 dayanıklı 
kompakt laminat malzeme, 
ıslak hacim mobilyasının 
sürdürülebilirliğini artırıyor.
orkabanyo.com/tr

Toplantı ve eğitim sunumları 
için geliştirilen projeksiyon 
boyası San Deco Projector, 
yüksek görüntü performansı 
ile gözde yorgunluk hissi 
oluşmasını önlüyor.  Su 
bazlı ve tam mat görünümlü 
fonksiyonel bir iç cephe 
boyası olan San Deco 
Projector, ışığın bir kısmını 
içine hapseden formülü ile 
kullanıldığı alanlarda perdeye 
göre daha yüksek kalitede 
görüntü sağlıyor. Projector, 
yüzey boyası niteliğiyle yer 

kaplamadığı için daha geniş 
mekan kullanımına imkan 
tanıyor.
sandeco.com.tr

İnşaat malzemeleri 
üreticisi Knauf’un 
ahşap, su ve 
magnezit ana 
bileşenlerinden 
oluşan 
Heradesign® 
akustik panel 
sistemleri, hem 
duvar hem de tavan yüzeylerine 
uygulanabiliyor. Buhar ve 
nemden etkilenmemenin 
yanısıra ısı izolasyonu da 
sağlayan Heradesign® kolayca 
yerinden sökülebiliyor, 
boyanabiliyor, temizlenebiliyor 

ve geridönüştürülebiliyor. 
Piyasadaki neredeyse tüm 
tavan sistemleri ve profilleriyle 
uyumlu olan Heradesign®, 
değişik renk, ebat, yüzey ve 
kenar seçenekleriyle temin 
edilebiliyor.
knauf.com.tr

Ağaç bazlı panel sektöründe 
üretim yapan Kastamonu 
Entegre, Floorpan ve Artfloor 
markalı laminat parke 
ürünlerine FIX koleksiyonunu 
ekledi. Lodos, Alize, Bora, 
Samyeli, Karayel ve Muson 
dekorlarından oluşan seri UV 
ışınları, sürtünme kaynaklı 

aşınma ve çizilmelere karşı 
yüksek dayanım özelliğinin 
yanısıra kolay temizlenen 
ve leke tutmayan yüzeyiyle 
yüksek hijyen standartlarına 
ve eko-etiketli çevrecilik 
sertifikası “Blue Angel” ile “E1 
Belgesi”ne sahip. 
kastamonuentegre.com.tr

Yeni nesil çalışma alanları 
için özel tasarımlar 
sunan Zivella’nın 2020 
koleksiyonu içinde 
yer alan Mica, Maxi, 
Sar ve Mody çalışma 
koltukları ergonomik ve 
estetik özellikleriyle öne 
çıkıyor. Uzun ve yoğun 
çalışmalarda kullanıma 
uygun olan koltukların 
insan vücuduyla uyumlu 
yapısı sağlıklı bir çalışma 
koşulu sağlıyor.
zivella.com

Isıtma sistemleri markası 
Buderus’un yeni nesil duvar 
tipi yoğuşmalı kombisi 
Logamax plus GB022i 
yüksek uyumluluk özelliği ve 
dayanımıyla kesintisiz sıcak 
su ve ısınma sağlıyor. Sıcak 
kullanım suyu kapasitesi 
26 kW’a kadar çıkabilen 
Logamax plus GB022i’nin 
gelişmiş LCD ekranı kullanım 
kolaylığı sunuyor. Kombilerin 
hafif ve kompakt tasarımı 
hızlı kurulum ve bakım 
imkanı veriyor.
buderus.com/tr
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L’Internationale: 
“Karantinadan Bildirenler”

Rezan Has Müzesi 
Dijital Arkeolojik Eser 
Koleksiyonu

Borusan Contemporary 
Sergileri 
Çevrimiçi Gösterimde

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta 
Sanal Sergi Turları

Avrupa müzeler konfederasyonu 
L’Internationale, güncel küresel 
koşulları irdelemek üzere  
15 sanatçının mevcut yaşam 
ve çalışma alanlarından içerik 
geliştirecekleri bir çağrıda 
bulundu. Program, aralarında 
Babi Badalov, Osman Bozkurt, 
Simnikiwe Buhlungu ve Zeyno 
Pekünlü’nün bulunduğu 
sanatçıların dayanışma ve 
eleştiri geleneği ile özel ve 
kamu mekanına dair yeni 
önermelerinden oluşuyor.  

Dünya geneline hakim eve 
kapanma döneminde kamusal ile 
özel mekanın muğlaklaşmasına 
dikkat çeken “Karantinadan 
Bildirenler”, benzer sohbetlere 
de katkı sağlamayı amaçlıyor. 
Sanatçıların önermeleri, 
21 Nisan’dan başlayarak 
L’Internationale ile, SALT 
ve diğer konfederasyon üyesi 
kurumların sosyal medya 
kanalları ve web sitelerinde 
paylaşılacak.
saltonline.org

Müze koleksiyonlarını dijital 
ortamda gezme ve eserleri 
inceleme fırsatı sunan Rezan 
Has Müzesi, çevrimiçi 
üçboyutlu arşivini arkeolojik 
eser koleksiyonundan 
bir seçkiyle ziyarete 
açıyor. Müzenin 3.000’in 
üzerinde parçadan oluşan 
koleksiyondan “nadir eser” 
olarak değerlendirilen 44 
parçanın yer aldığı çalışmada, 
eserler bütün boyutlarıyla 
ve en ince detaylarıyla 
incelenebiliyor. Parçaların 
Iconic tarafından 16K texture 
yüksek doku detaylarıyla 
tarandığı uygulamada Neolitik 
dönemden Selçuklu dönemine 
uzanan kesintisiz bir kronoloji 
izleniyor. Ziyaretçiler, 20.000 

kareden fazla çekim yapılarak 
oluşturulan dijital arşive VR ve 
AR teknolojilerini kullanarak 
tüm dijital cihazlardan 
erişebiliyor.
rhm.org.tr

Borusan Contemporary’nin 
Eylül 2020’ye kadar 
ziyarete açık kalması 
planlanan Kathleen Forde 
küratörlüğündeki “Bill 
Viola: Geçici” başlıklı sergisi 
sanal ortama taşındı. Bill 
Viola sergisinin yanısıra 
Borusan Contemporary 
koleksiyonundan ve geçmiş 
dönem sergilerinden bir seçki 
de Google Arts and Culture 

üzerinden sanal olarak ziyaret 
edilebiliyor. Gösterimdeki 
diğer sergiler arasında, 
küratörlüğünü Margot 
Norton’ın üstlendiği “Mika 
Tajima: Esir”, Necmi Ersöz 
küratörlüğünde hazırlanan 
“Üvercinka” ve Conrad 
Bodman’ın küratör olduğu 
“Akışkan Bedenler” yer alıyor. 
borusancontemporary.com

Yapı Kredi Kültür Sanat,  
28 Mayıs 2020 tarihine kadar 
gösterimde kalması planlanan 
güncel sergisi “Bir Zamanlar 
Toroslar’da: Sagalassos”u web 
sitesi üzerinden ziyarete açtı. 
Torosların güney yamacında 
kurulu Sagalassos antik 
kentini ve Pisidia Bölgesi’nin 
tarihini inceleyen bu serginin 
yanısıra Yapı Kredi Kültür 

Sanat’ın geçmiş programında 
yer alan “Hoş Geldin Gazi: 
Atatürk’ün İstanbul Günleri 
(1927-1938)”, “Turhan Selçuk 
Retrospektifi”, “Tombak”, 
“Orhan Pamuk - Balkon”, “Şiir 
Her Yerdedir - İlhan Berk 100 
Yaşında” başlıklı gösterimler 
de üçboyutlu sanal sergi turu 
ile gezilebiliyor.
sanat.ykykultur.com.tr

Sanja Iveković, “Triangle 2000+”, Trokut serisinden, 1979 (Moderna 
galerija Koleksiyonu, Ljubljana, Slovenya / Sanatçının izniyle).

Bill Viola, “Sal”, Mayıs 2004 (Fotoğraf: Kira Perov).
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Cengiz Bektaş  
Yaşamını 
Yitirdi

2020 Altın Çekül ÖdülleriEndüstriyel ve Mimari 
Doğal Taş Tasarım Yarışması

Mimarlık mesleğine yaptığı çok 
boyutlu katkılarla tanınan aynı 
zamanda şair ve yazar olan 
Cengiz Bektaş, 20 Mart 2020 
tarihinde hayatını kaybetti.

1934 Denizli doğumlu Cengiz 
Bektaş, orta öğrenimini 
İstanbul Erkek Lisesi’nde, 
yüksek öğrenimini DGSA 
Süsleme, Mimarlık Bölümleri 
ile Münih Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi’nde 
yaptı. 1959 yılında yüksek 
eğitimini tamamladı. 1962-63 
öğretim yılında ODTÜ İnşaat 
İşleri Başkanlığı, Mimarlık 
İşliği’ni bir yıl yönetti. 1963’te 
Ankara’da Oral Vural ile 
birlikte kendi mimarlık işliğini 
kurdu. Amerika, Almanya ve 
Makedonya’da konuk öğretim 
görevliliği yaptı. Eskişehir 

Anadolu, Trakya, Marmara 
Üniversiteleri ile Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 
dersler verdi. Türk Dil Kurumu 
Binası’yla 1978 Ulusal 
Mimarlık Sergisi Ödülü’nü, 

Akdeniz Üniversitesi Olbia 
Sosyal Özeği projesiyle 2001 
Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü 
aldı. 1950’de bir Denizli 
güncesinde yazdığı köşe yazıları 
ile yazın yaşamına girdi.  

Şiirleri pek çok dile çevrildi. 
Şiirlerinin yanısıra ardında 
mimarlık ve kültür konularını 
işleyen pek çok yayın bıraktı.

1991-2018 yılları arasında 
Yapı-Endüstri Merkezi 
bünyesinde düzenlenen “Altın 
Çekül Ödülleri”, 2020 yılı 
itibarıyla Yapı Kataloğu 
çatısı altında gerçekleşecek. 
“Altın Çekül Uluslararası 
Yapı Kataloğu Ödülleri” 
kapsamında Türkiye yapı 
sektöründe yapı malzemesi 
alanında faaliyet gösteren 
üretici veya temsilci 
firmaların, kuruluşların, 
akademik grupların, 
araştırma laboratuvarlarının 
ve girişimcilerin başvuruları; 
mimarlar, akademisyenler, 
pazarlama ve dijital pazarlama 
temsilcilerinden oluşan jüri 
tarafından değerlendirilecek. 

Bazı kategorilerde mimarlar 
dijital ortamda oylama 
yapabilecekler. Programda, 
“Taşınabilir Yaşam Birimi” 
temasıyla düzenlenen “Altın 
Çekül Mimarlık Ödülleri” de 
yer alacak ve bu kategoride 
Altın Çekül’e başvuran 
firmalara ait ürünlerin 
kullanılacağı projeler yarışacak. 
Altın Çekül Yapı Kataloğu ve 
Mimarlık Ödülleri aynı jüri 
tarafından değerlendirilecek. 
Türkiye’de yapı malzemesi 
üreten / temsil eden / ithal eden 
firmalar ilgili kategorilerdeki 
ürünleri ile 15 Eylül 2020 
tarihine kadar programa 
başvurabilir.
altincekul.com

İstanbul Maden İhracatçıları 
Birliği (İMİB) tarafından, 
öğrenci ve profesyonellere 
yönelik olmak üzere iki 
kategoride düzenlenen  
9. Endüstriyel ve Mimari  
Doğal Taş Tasarım 
Yarışması’na başvurular 
başladı. Üniversitelerin 
endüstriyel tasarım, mimarlık 
ve sanat bölümü öğrencileri 
ile sektör profesyonellerinin 
katılımına açık olan yarışmada 
toplam 86.000 TL para ödülü  
verilirken ilk üçe giren 
öğrencilere T.C. Ticaret 
Bakanlığı tarafından yurtdışı 
tasarım eğitimi bursu 
sağlanacak. Yarışmacılardan 

“Mimari, Kentsel Alanlar, 
Dekoratif Ürünler, Mobilya, 
Yaşam Alanları (Duvar, 
Zemin) için Yeni Yaklaşımlar 
ve Uygulamalar, Banyo 
ve Mutfak, Kamusal Alan 
Heykelleri” başlıklarından 
birini seçmeleri bekleniyor. 
Türkiye’de üretilen mermer, 
traverten, granit, oniks gibi 
doğal taşların kullanılması 
zorunlu olan yarışmada 
ödüller, Türkiye Tasarım 
Haftası 2020’de sahiplerine 
teslim edilecek. Son katılım 
tarihi 14 Ağustos 2020 olan 
yarışmanın bütün süreçleri 
çevrimiçi yürütülecek.
dogaltastasarimyarismasi.com
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“Vida Americana”:
Meksikalı Sanatçıların Amerikan 
Sanatını Yeniden Üretimi, 1925-45

Whitney Amerikan Sanatı Müzesi’nde (Whitney Museum of 
American Art), Şubat ayında gösterime giren “Vida Americana: 
Mexican Muralists Remake American Art, 1925-1945” başlıklı 
sergi, Meksika’nın önde gelen üç mural sanatçısı José Clemente 
Orozco, Diego Rivera ve David Alfaro Siqueiros’un Amerikan 
sanatındaki dönüştürücü rollerini inceliyor. 

1924 yılında Meksika’da siyasi gerilimin yükselişiyle ABD’ye 
gelen üç sanatçı, 1927-1940 yıllarında burada pek çok sanatçının 
ortaklığında büyük ölçekli üretimler ortaya koydu. Sergide ayrıca 
aralarında Marion Greenwood, Isamu Noguchi, Jackson Pollock 
ve Charles White’ın yer aldığı ABD ve Meksika’dan 60 sanatçının 
işleri de bulunuyor. Sergilenen yaklaşık 200 eser; film, heykel, 
fotoğraf ve çizimlerin yanında duvar resmi reprodüksiyonları ve 
süreli yayınları da içeriyor.

Küratörler Barbara Haskell, Marcela Guerrero, Sarah 
Humphreville ve Alana Hernandez’in organize ettiği serginin,  
17 Mayıs 2020 tarihine kadar New York’ta, Haziran-Eylül 2020 
arasında ise San Antonio, Teksas’taki McNay Art Museum’da 
gösterilmesi planlanıyordu. Whitney Amerikan Sanatı Müzesi, 
geçici süreliğine kapalı olduğu dönemde, sergiden görseller ve 
ses kayıtlarının yanısıra sergi kataloğundan bölümler ve temayla 
ilişkili bir video seçkisini de çevrimiçi erişime açıyor.

whitney.org ■

1

4

32

1 Harold Lehman, “Sondaj İşçisi” (The Driller), mural, Rikers 
Island, New York, 1937 (Smithsonian American Art Museum, 
Washington, DC; Newark Museum’dan edinilmiştir ©Harold 
Lehman’ın terekesi. Smithsonian American Art Museum, 
Washington, DC / Art Resource, NY).
2 José Clemente Orozco, “Barikat” (Barricada), 1931 [Museum 
of Modern Art, New York; anonim bağış; ©2019 Artists Rights 
Society (ARS), New York / SOMAAP, Meksiko; ©The Museum 
of Modern Art / Licensed by SCALA / Art Resource, NY].
3 Alfredo Ramos Martínez, “Kalla Zambağı Satıcısı” 
(Vendedora de Alcatraces), 1929. (Özel koleksiyon; ©The 
Alfredo Ramos Martínez Research Project, reprodüksiyon). 
4 David Alfaro Siqueiros, “Savaş” (War), 1939 [Philadelphia 
Museum of Art; Inés Amor’ın hediyesi 1945-84-1a,b. ©2019 
Artists Rights Society (ARS), New York / SOMAAP, Mexico 
City].
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Sophie Taeuber-Arp:
Sanatçı ve Tasarımcı 
(1889-1943)

New York Modern Sanatlar Müzesi’nin (MoMA),  
“Sophie Taeuber-Arp: Artist and Designer (1889-1943)”  
başlıklı sergisi, İsviçreli sanatçı, tasarımcı, mimar ve dansçı  
Sophie Taeuber-Arp’ın üretimine odaklanıyor. 2016 yılında 
Taeuber-Arp’ın 127. yaşgünü vesilesiyle Google Cultural 
Institute işbirliği ile hazırlanan sergide, modernizm ve geometrik 
soyutlamanın önde gelen sanatçılarından Taeuber-Arp; tekstil 
çalışmaları, kuklalar, iç mekan tasarımları, çizimler, resimler, 
rölyefler ve heykelleri aracılığıyla anlatılıyor.

20. yüzyılın avangard akımlarına katkıda bulunmuş bir isim olan 
Sophie Taeuber-Arp, 1889’da Davos şehrinde doğdu. Almanya’da 
sanat ve tasarım eğitimi alan Taeuber-Arp, Zürih’e taşınarak 
tekstil tasarımı dersleri verdi. 1915 yılında tanıştığı eşi Alsaslı 
sanatçı ve şair Jean Hans Arp ile profesyonel çalışmalarında sık 
sık işbirliği yaptı. Dadaist üretimleriyle tanınan Hans Arp ile 
1920’lerin sonunda Fransa’ya taşındı. Çalışmaları uluslararası 
sergilere daha önce de konu edilen Taeuber-Arp’ın portresi, 
İsviçre’nin 50 Franklık banknotunda yer alıyor. 

MoMA koleksiyonundan eser ve arşiv belgeleriyle hazırlanan 
çevrimiçi sergi, Google Arts & Culture platformu üzerinden 
görülebilir. 

artsandculture.google.com ■

1 Sophie Taeuber-Arp, Daireler ve Çakışan 
Açılar Kompozisyonu, 1930 [The Museum of 
Modern Art, New York. The Riklis Collection of 
McCrory Corporation. Fotoğraf: The Museum of 
Modern Art, Department of Imaging and Visual 
Resources;  © 2019 Artists Rights Society (ARS), 
New York / VG Bild-Kunst, Bonn].
2 Sophie Taeuber-Arp, “Dada Head”, 1920 
[©2016 Artists Rights Society (ARS), New York / 
VG Bild-Kunst, Bonn]. 
3 Sophie Taueber-Arp, “König Hirsch” operası 
için sahne tasarımı, 1918 (Stiftung Arp e.V., 
Berlin/Rolandswerth).

1 2

3
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“Blue Skies, Red Panic”
Mavi Gök, Kızıl Korku: 
1950’ler Avrupa’sına  
Fotoğrafik Bakış

Avrupa’da geçiş ve yeniden inşa, modernizasyon ve değişim 
süreçlerinin onyıllık kesitine bakan “Blue Skies, Red Panic: 
A photographic perspective on the 1950s in Europe” başlıklı 
fotoğraf sergisi, 1950’lerde sekiz farklı ülkede yaşanan tarihi 
gelişmelere ve olaylara ışık tutuyor. 

Paolo Monti (İtalya), UA Saarinen (Finlandiya), George Douglas 
(Birleşik Krallık), ve Siegfried Pilz’in (Almanya) aralarında 
bulunduğu fotoğrafçıların çalışmalarından bir seçkiyle sergi, 
nostaljiye düşmeyen bir fotoğrafik retrospektif sunarken bir 
yandan da günümüz Avrupa’sının oluşumunu eleştirel bir bakışla 
yeniden okuma imkanı veriyor.

2018-2020 aralığında Avrupa Birliği’nin fon desteğiyle kurumsal 
arşiv ve özel koleksiyonları biraraya getiren “Fifties in Europe - 
Kaleidoscope” projesi kapsamında izleyiciye sunulan; 2019’dan 
bu yana İtalya, İspanya, Belçika ve Almanya’da gösterilen 
serginin dijital versiyonuna ise Fifties in Europe - Kaleidoscope ve 
Europeana’nın web sitelerinden erişilebiliyor.

fifties.withculture.eu ■

1 Sándor Bauer, Macar işçi partisinin 
yayınladığı Szabad Nép (Özgür Halk) gazetesini 
okuyan işçiler, 1954 (Fotoğraf: Sándor Bauer - 
Fortepan / CC BY-SA).
2 “Hulahup modası Hollanda’yı da sardı”, 
1958 (Fotoğraf: Jacques Stevens - Gooi en 
Vecht Historisch / CC BY-SA).
3 Stockholm’de fotoğraf çekimi sırasında bir 
model, 1950 (Fotoğraf: Sten Didrik Bellander - 
Stiftelsen Nordiska museet / CC BY-NC-ND).

1 2

3
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“Heritage at Risk”:
Risk Altındaki Kültürel Miras

Avrupa Birliği’nin kültürel mirası korumaya ve sürdürmeye 
yönelik dijital platformu Europeana’nın, Europeana Collections 
bünyesindeki görsel malzemelerden bir seçki ile hazırladığı 
“Heritage at Risk” sergisi antik çağlardan günümüze kültürel 
mirası tehdit eden doğal ve beşeri faktörleri örnekler üzerinden 
araştırıyor. 

Beş bölümden oluşan serginin “Tehlike Altındaki İkonlar” 
(Icons in Danger) başlıklı giriş bölümünde kültürel miras 
kapsamındaki eserlere yer veriliyor. Dünya Miras Komitesi’nin 
belirlediği risk altındaki 53 eserin gösterildiği harita da bu 
bölümde incelenebiliyor. “Savaşın Yıkımı” (The Devastation of 
War) başlıklı ikinci bölüm savaşların ve çatışmaların Avrupa’nın 
peyzajında, tarihinde ve mirasında yüzyıllar boyunca bıraktığı 
etkiyi Ypres Saint-Peter Kilisesi, Partenon, Mostar Köprüsü 
gibi yapılar üzerinden örnekliyor. “Doğanın Gazabı” (Nature’s 
Fury) başlıklı bölüm doğal afetler aracılığıyla gerçekleşen; “İnsan 
Faktörü” (The Human Factor) başlıklı bölüm ise kentleşme, siyasi 
çalkantılar, kitle turizmi vb. süreçlerin yol açtığı insan kaynaklı 
yıkımlara odaklanıyor. Serginin “Notre-Dame’ın Yeniden İnşası” 
(Rebuilding Notre-Dame) başlıklı son bölümü ise 15 Nisan 2019 
tarihinde meydana gelen yangında büyük hasar alan Notre-Dame 
Katedrali’nin tarihini inceliyor ve dijital teknolojilerin (3B tarama, 
AR, VR) bu derece hassas anıtların koruma ve restorasyonunda 
oynadığı rolü bu örnek üzerinden tartışmaya açıyor.   

Sergi, Europeana’nın web sitesinde İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İtalyanca, Polonyaca, İspanyolca ve Rumence olmak üzere 7 dilde 
çevrimiçi izlenebilir. 

europeana.eu/en/exhibitions/heritage-at-risk ■

1 Notre-Dame Katedrali Yangını, Paris,  
15 Nisan 2019 (Fotoğraf: LeLaisserPasserA38, 
Wikimedia Commons CC BY-SA).
2 Ypres Saint-Peter Kilisesi 1. Dünya 
Savaşı’nda bombalanmadan önce ve sonra, 
1875 - 1930 (Fotoğraf: Antony d’Ypres, Ghent 
University Library, CC BY-SA).
3 João Glama Ströberle, “1755 Depremi”,  
1756-1792 (Museu Nacional de Arte Antiga, 
Lizbon, Portekiz).

1

2

3
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Taksim: 
İstanbul’un Kalbi 

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, gösterildiği dönemde ilgi toplayan 
geçmiş sergilerinden bir bölümünü Google Arts & Culture 
çevrimiçi platformunda izleyici ile buluşturuyor. Bu sergilerden 
biri de, Enstitü’nün 2014 yılında ziyarete açmış olduğu “Taksim: 
İstanbul’un Kalbi”.

İstanbul’un toplumsal ve kültürel belleğinin merkezi olmayı 
sürdüren Taksim Meydanı’nın 19. yüzyıldan 1960’a uzanan süreçte 
geçirdiği değişim ve dönüşümlere fotoğraf, gravür ve haritalar 
üzerinden ışık tutan sergi son olarak, güncellenen içeriğiyle, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin Taksim Meydanı’na kurduğu “Kavuşma 
Durağı” adlı etkinlik ve sergi platformunda ziyarete açılmıştı.

“Taksim: İstanbul’un Kalbi”nin yanısıra enstitünün erişime açtığı 
diğer dijital sergiler ile Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonlarından 

bir seçki de Google Arts & Culture’da görülebilir. Platform 
üzerinden, sergilerin İngilizce ve Türkçe metinleri ile birlikte çok 
sayıda görsel malzemeye erişilebiliyor.

iae.org.tr ■

1 Antoine-Ignace Melling, Taksim’deki düzlüğün Boğaz manzarasına 
açılan doğu sınırında bulunan kahvehanenin ve mesire alanının görünümü 
(Voyage Pittoresque de Constantinople et des Rives du Bosphore d’Apres 

les Dessins de M. Melling), 1819 (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü).  
2 Cumhuriyet Anıtı, 1930 (Oluşturan: Ali Enis Oza; İstanbul Araştırmaları 

Enstitüsü).
3 Elektrik İdaresi müdürlerinin lojmanı olan köşk ve arkasında İstanbul 

Operası inşaatı, yak. 1950 (Fotoğraf: Anonim; İstanbul Araştırmaları 
Enstitüsü).

1

2 3
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Modern Denemeler 4: 
SALON

SALT’ın Türkiye’nin modernleşme sürecini farklı yönleriyle 
ele alan Modern Denemeler serisi kapsamında 2012’de SALT 
Galata’da gerçekleştirdiği “SALON” başlıklı sergisi, Google  
Arts & Culture’da çevrimiçi erişime açıldı.

Tarihyazımında önceliği Cumhuriyet’in ilk yıllarına kaptırmış 
1960’lar Ankara’sından, yalın ve özenli bir gerçek mekandan 
yola çıkan araştırma; döneme özgü tasarım örneklerinin 
kesişiminde gelişiyor. Türkiye’de müzik ortamına eğitimcilikleri 
ve üretimleriyle katkı sunmuş besteci Ulvi Cemal Erkin ve piyanist 
Ferhunde Erkin çiftinin Yeşiltepe Blokları’ndaki evine odaklı 
içerik, Metehan Özcan’ın fotoğrafları aracılığıyla Google Arts & 
Culture sunumunda incelenebilir.

saltonline.org ■

1 Erkin Evi, Ankara (Fotoğraf: Metehan Özcan, 2012).
2 Yeşiltepe Kooperatifi Blokları, Ankara, 2012  
(Fotoğraf: Metehan Özcan).
3 Modern Denemeler 4: SALON sergisinden, SALT Galata, 
2012 (Fotoğraf: Metehan Özcan).

1

2 3
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Boşluğa Asılmış Bir Prizma 

yabani ot ve çayırlarla kaplı, rüzgarı 
usulca yüzünüzde hissettiğiniz, kuş ve 
böcek seslerini uzaktan duyduğunuz, 
garip bir ıssızlık hali. Katman katman 
farklı zamanların biraraya geldiği ve sizi 
bugünden yalıtan bir coğrafya.

Ören yerinden çıkarılan arkeolojik 
eserlerin korunacağı ve sergileneceği 
oldukça yüklü programıyla bir müze 
yapısında mimarın temel problemi de 
kuşkusuz, bu ıssız coğrafya ile nasıl ilişki 
kuracağı olsa gerek. İlk akla gelen, bu 
zamansız coğrafyanın içinde kaybolmak, 
gizlenmek, parçalanıp, yer ile hemhal 
olma isteği olsa gerek, ilk güdü olarak. 
Yapının mimarı Ömer Selçuk Baz da 
çeşitli söyleşilerinde önce, görünmeyen 
bir bina fikrinin aklından geçtiğini 
ifade ediyor. Ancak belli ki, kaybolma 
fikri cezbedici olsa da, bu coğrafyada 

Pınar Gökbayrak ■ Çanakkale’nin 
Tevfikiye köyünde bulunan Troya 
Müzesi1, tarihi beş bin yıla dayanan 
Troya ören yerine oldukça yakın 
bir konumda bulunur. Homeros’un 
İlyada’sına konu olan, dokuz katmanlı 
şehir Troya’dan ise bugüne oldukça 
az iz kalmıştır. Mitoloji ile tarihin 
birbirine karıştığı, kalan silik izlerin 
arasında ziyaretçinin oldukça boşluklu 
bir hikayeyi okuduklarıyla ve bolca 
hayalgücü ile kendisinin doldurduğu bir 
antik kenttir Troya. Siz bu ören yerinde, 
peyzaja dağılmış arkeolojik eserlerin 
içinde muğlak bir tarih anlatısının içine 
girerken, coğrafyanın sunduğu benzer bir 
boşluk hissi de çevrenizi fiziksel olarak 
sarıverir.

Troya’nın kendine has bir sessizliği var. 
Oldukça küçük bir köyün yakınında, 

Troya Müzesi Türkiye’de son birkaç yıl içinde ortaya konan yapılar arasında en 
fazla ses getirenlerden biri oldu. Projesi, bu tür yapılar için başarılı sonuç vermesi 
ender olarak sözkonusu olan (ama hep umutla öyle olacağı sanılan) bir yöntemle, 
yarışma sonucu elde edilmişti. Başarılı oldu. Sadece tasarımıyla değil, betonarme 
kullanımıyla da alışılagelmişi zorlayan bir inşai ürün olarak seçkinleşti. 
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yok olmak yerine tam tersi varolmanın 
yöntemi ve tavrı üzerine gidiyor. Nihai 
ürün, kendisini oldukça görünür ve 
vurgulu bir şekilde yeni bir katman 
olarak coğrafyanın belleğine ekleyen ama 
öte yandan alabildiğine soyut, kare bir 
prizma. 

Paslandırılmış metal yüzeyi ile dışarı 
oldukça kapalı, iç dünyasına dair pek 
ipucu vermeyen bu prizma, aslında 
sadece sergi mekanlarını barındırıyor. 
Müze programının neredeyse yarısı, 
ofis mekanları, depolar ve tüm diğer 
destek hacimler zemin kotunun altında 
kamufle olmuş durumda. Ve yapıya 
uzun bir rampa ile zemin kotun altına 
inilerek giriliyor. Brüt beton cidarları 
ile yumuşak peyzaj örtüsü içinde 
kuvvetli bir yarığa dönüşen bu rampa, 
Troya’nın hikayesinden ve çevredeki 
etkili peyzajdan soyutlanıp yapının kendi 
anlatısının içine girmeniz, dış dünyayı 
yavaşça unutmanız için mimar tarafından 
özellikle planlanmış bir eşik aslında. 
Yapının içinde ise basit bir gezinti 
şemasıyla karşılaşıyoruz. En alt kottan 
en üst kota kadar yapının cidarını saran 
rampalarla yükselerek, her kotta farklı 
bir tema eşliğinde kurgulanan anlatıyı 
takip ediyoruz. Müzenin kendi anlatısını 
izlerken, dışarıdaki coğrafyayı ancak 
mimarın uygun gördüğü noktalarda 
kontrollü perspektifler ile hatırlıyoruz. 
Dışarıdan oldukça kapalı görünmekle 
birlikte yukarı kotlara çıktıkça içeride 
oldukça ışıklı, ferah sergi mekanlarıyla, 
rampalarda insanı büyüleyen ışık 
oyunlarıyla karşılaşıyoruz. 

Yapının kendisini bulunduğu coğrafya 
içinde nasıl deneyimleyeceğimiz de 
oldukça tanımlı. Bir rampa ile yapının 

zeminaltı kotuna ulaşıp buradan 
yapıya girerken, aslında uzaktan 
gördüğümüz o kapalı ve gizemli 
prizmaya bir türlü değemiyoruz, 
yaklaştığımızı sandığımız noktada alt 
kota düşüvermiş buluyoruz kendimizi. 
Mimar, yapının çevresinde dolaşmamızı 
da çok istemiyor, havada asılı kalmış 
bu prizmaya pek yaklaştırmıyor. 
Yaklaşıp dokunduğumuzda muğlaklığını 
kaybedeceğinden veya tüm o boşluk 
içindeki ölçeği ile bize ürkütücü geleceğini 
düşündüğünden olsa gerek, ancak 
belirli bir mesafeden yapının etrafında 
dolaştırıyor ve o kızıl renkli prizmayı 
pastoral peyzajın içinde rengi, dokusu, 
boşluktaki etkisi, havada asılı duran o 
muğlak ifadesi ile bu şiirsel coğrafyanın 
bir parçası haline getiriyor. Ustaca alınmış 
bir karar şüphesiz… Tüm o serbest 
kırsalın içinde, bu kadar yabancı bir 
nesneyi bu peyzaja ait kılabilmek… 

Mimar bu pastoral coğrafyanın içine 
nasıl yerleşeceğini düşünürken, bir 
yandan da Troya’nın tüm o mistik ve 
mitolojik zihinsel bagajından da kendisini 
ayrıştırmanın derdinde. Kendi başına 
varolma, kendi hikayesini anlatma 
arzusunda. Yarışma jürisi de bu çabayı 
önemsemiş, jüri raporunda “Troya ile 
yarışmayan, asıl kendisi için varolan bir 
model” geliştirmesinin altını çizmiş2.

Bulunduğu yer ile kurduğu ilişki öylesine 
ilginç bir gerilimi içinde barındırıyor ki, 
yapının en büyük başarısı bu tansiyonu 
dengeli kurma becerisi olsa gerek. 
Müzenin, orada bulunmasının sebebi 
binyıllara uzanan efsanevi Troya kentinin 
ta kendisi. Öylesine büyük bir anlatıyla 
karşı karşıya ki, bu anlatıya kolayca 
eklemlenemeyeceğinin çok farkında. 
Bu farkındalıkla Troya’nın hikayesine 
mesafelenerek, kendine has ikinci bir 
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anlatı kuruyor. Gerilim de tam burada 
ortaya çıkıyor. Hem mevcudiyet sebebi 
olan anlatının içinde, ama bir o kadar 
da ondan özgür kalabileceği bir düzlem 
arayışında. Bu fikir, önce yapının zemin 
ile kurduğu ilişkide berraklaşıyor. Yapının 
kesiti, yapının tüm yüklü programı ile 
zeminaltı kotunda bulunduğu yere oldukça 
sağlam bir şekilde yerleştiğini gösterirken, 
bir ziyaretçi olarak biz de rampa ile 
yapının girişine ulaştığımız noktada bu 
kararlı mevcudiyeti hissediyoruz. Öte 
yandan, zemin üstünde kalan kare prizma, 
zeminden öyle ustalıkla kopuyor ki, adeta 
coğrafyanın içinde asılı kalmış soyut bir 
kütleye dönüşüyor. Kökleri ile yere sımsıkı 
bağlanırken, prizmanın malzemesi ve 
opaklığı ile tüm o kapalı ve ağır etkisine 
karşın havada asılı kalacak kadar kendisini 
hafifletebilen ve yerden bağımsızlaştıran 
bir gerilim sözkonusu. Yapı hem Troya ile 
varoluyor hem de bulunduğu yere yabancı 
kalmayı becerebiliyor. 

Yapının, yer ve yerin anlatısı ile kurduğu 
tansiyonlu ilişkisini kuvvetlendiren 
ikinci önemli karar ise malzeme seçimi 
ve yapma biçiminde kendisini ortaya 
koyuyor. Ömer Selçuk Baz, bir kamu 
yapısını üstelik periferide uygularken, 
inşa sürecindeki hata payını asgariye 
indirecek ve yapım niteliğini koruyacak 
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şekilde, detayı az, kaplamasız, ham ve 
az malzeme seçkisi tercih etmiş. Yapıda 
sadece birkaç malzeme var: Ahşap kalıp 
izlerini bir doku gibi okutan brüt beton 
duvarlar, cephede prekast kendinden 
yalıtımlı beton paneller, ahşap bölücü 
duvarlar, kat yüksekliğinde tam boy 
düşey gazbeton paneller, cam yüzeyler, 
cephenin dış yüzeyinde paslandırılmış 
korten levhalar… Öncelikli nedeni 
yapım niteliğini korumak olan bu 
azaltılmış malzeme ve detay paleti, arzu 
edilen soyut imgeye yaklaşmak için de 
işe yarıyor. Soyutluk çabası, mimarın 
başından beri arzu ettiği bir durum; 
anonim kalabilmek, yer ile arasına 
mesafe koyabilmek için bu kare prizmayı 
olabildiğince soyutlaştırabilmenin 
peşinde. Malzeme kompozisyonu da bu 
soyut imgenin ifadesine dönüşüyor.

Yapının, mimarın deyimiyle “robust” 
duruşunu güçlendiren tektonik ifadesi, 
malzemelerin sürekliliğinde, yapma 
bilgisini yapının anlatısının bir parçası 
haline getirebilmesinde, malzemelere ve 
biraradalıklarına dair içkin bilgiyi gözler 
önüne seren brütalist tavrında yatıyor. Bu 
brütalist tavır ise, yapının yer ile kurduğu 
tansiyonlu ilişkiyle birlikte kendine özgü 
bir şiirsellik kazanıyor. 

Öte yandan ham ve olduğu gibi görünen 
malzeme seçimi ile yine mimarın 
deyimiyle “kusurluluk” baştan kabul 

ediliyor. Pürüzsüz ve tertemiz ince 
bitişler yerine, malzemenin kusurunu 
göstermesi, dökülen betonun veya 
ahşap kalıbın izlerinin okunması, 
kortenin üzerindeki çizikleri, çıplak 
bırakılmış malzemelerin yapım sürecini 
anlatması ve kendi yaşanmışlıkları, 
zaman içinde üzerine ekleyeceği yeni 
iz ve patina ile o soyut imgeyi kırıyor. 
Dolayısıyla malzeme seçimi, bir yandan 
yapının coğrafyadaki yabancı imgesini 
kuvvetlendirirken öte yandan da üzerinde 
biriktirdiği tüm izler ve kusurları ile 
tanıdıklık kazanıyor. Yine dengeli bir 
tansiyon, yerin anlatısına ait ama bir 
yandan da yabancı… 

Bu kadar küçük ve yalnız bir köye, yüklü 
bir müze programını yerleştirdiğimizde, 
o programın gündelik hayata etkisini, 
artacak ziyaretçi sayısını, olası 
konaklama ve ek hizmet taleplerini 
de düşünürsek, belki de bu yapının 
çevresine bu kadar yabancı ve soyut 
kalabilmesi, coğrafyanın kırsal dokusunu 
ve yalnızlığını zedelememeye, köyün 
hızla büyümesine katkı koymamaya, 
etrafına kolayca eklemlenecek olası yeni 
yapıları yakın çevresinden uzak tutmaya 
da yarayacaktır. Öte yandan Troya’da 
da çoğu mimari müdahalede olduğu 
gibi, müze öncesi ve sonrası anlatının 
değişeceği çok açık. ■ Pınar Gökbayrak, 
PAB Mimarlık.

Notlar:
1 Troya’nın 1998’de UNESCO’nun Dünya Mirası 
Listesi’ne girmesinin ardından Troya ören yerinden 
çıkarılan arkeolojik eserlerin korunması ve 
sergilenmesine yönelik bir müze fikri ortaya çıkar. 
Troya Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
2011 yılında açılan ulusal bir yarışma sonucunda 
birincilikle ödüllendirilen Ömer Selçuk Baz ve Yalın 
Mimarlık’ın projesiyle 2013 yılında inşaatı başlayan 
ve Ekim 2019’da tamamlanan bir sürecin sonunda 
kullanıma açılır. 
2 Yarışma jüri ekibindeki mimarlar, Cengiz Bektaş 
(jüri başkanı), Han Tümertekin, Emine Öğün, Ayşen 
Savaş, Murat Tabanlıoğlu; yedek mimar üyeler ise 
Afife Batur, Erdal Civelek ve Hasan Fırat Diker’dir. 
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Michael Sorkin,  
Bir Kardeş Gibi...

Suha Özkan ■ Bu paylaşımım çok özel 
olacak. Çünkü, çağımızın çok yönlü 
kahramanlarından Michael Sorkin’in 
akademik, düşünsel, politik, yazınsal 
ya da tasarımcı kişiliği birçok iletişim 
ortamından erişilebilir. Onunla yarım 
yüzyıla yakın 49 yıllık arkadaşlığım 
ise benim için çok değerli ve özel. Onu 
anarken biraz “bence” paylaşmak doğru 
olacak.

Michael ve o zamanki kız arkadaşı  
Jane ile 1971’de Yaz Okulu’nda tanıştık.  
O günlerde Londra’da şanslıyım; Hyde 
Park yakınında Lancaster Gate’de  
(1 artı 1 eksi 1) bir kendine ve doğal 
olarak bana yeterli odada kalıyorum. 
Stüdyo denemezdi, çünkü tuvalet banyo 
dışarıda Etiyopyalı bir mikrobiyolog 
ile ortaktı. Serde Türklük var, o kısıtlı 
ortamda bile konuk ağırlamak eksik 
olamazdı. Zaten genel geçer pub ortamı 
dışında, tüm öğrenci ağırlaması doğal 
olarak ev ortamında. Yemek bütçe ile 
kısıtlı: Evde peynir, zeytin, omlet vb. ile 
dışarıdan alınan pizza ya da hamburger. 
O zaman dönerciler Londra’yı işgal 

etmemişlerdi. Yoksa ne hava atardım! 
Birlikte olduğumuz sürece Michael ve 
Jane’i orada ağırladım. 

Bu kanıksanmış, standart, o zaman genç 
damağı için leziz, şimdi ise tümüyle 
anlamsız yemekleri “şölen” haline 
getirecek tatlı ise creme caramel olurdu. 
Benim her şey dahil odamda, yediğimiz 
yemeklerden sonra sunduğum tatlı... 
İzleyen onlarca yıl, Michael’ın benim ne 
denli “gurme aşçı” olduğum efsanesini 
dinlemekle geçti. 

Oysa karameli şimdiki kolonyalı mendiller 
gibi bir plastik poşette, kreması da daha 
büyük bir başka poşette satılan dört kişilik 
tatlıyı Queenway’deki ucuzcu Whitleys’den 
alırdım. Karameli, poşetten bardağın 
dibine sıktıktan sonra, toz kremayı da ılık 
suda eritip üzerine döküp, buzdolabında 
beklettiğimi ona itiraf edemezdim. Aradan 
49 yıl geçti ve o efsane Michael’la sürüp 
gitti. Hatta benim creme caramel üstadı 
olduğumu yakınlarıma methettiğinde “Aaa 
öyle mi? Hiç bilmiyorduk” yanıtları beni 
iyice ezerdi; “Ankara’da Whitley’s mi 

Mimarlık dünyasının en önemli adlarından birini Covid-19 salgınında yitirdik. 
O, aleladeliğe hiç düşmeyen uslanmaz kalemlerden biriydi. Bu sözünü 
sakınmaz, herdem afacan eleştirmeni 45 yılı aşkın dostluklarının anılarıyla 
Suha Özkan anlatıyor.

1 “İstanbul Hatırası”: Soldan sağa: Suha 
Özkan, Zülal Özkan [Menderes], Michael 
Sorkin, 1974 (Suha Özkan Arşivi).
2 Michael Sorkin, Suha Özkan, Turgutreis, 
1974 (Suha Özkan Arşivi).
3 Michael Sorkin, Efes, 1974 (Suha Özkan 
Arşivi).
4 Sorkin’in 1980’lerde yaşadığı Pomander 
Walk, New York (Fotoğraf: Sonja Stark / 
Flickr - CC BY-SA 2.0).

1

3

2
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vardı da, biz creme caramel yapmadık” 
diyemezdim. Gerçekten beğenmiş miydi, 
yoksa benimle 40+ yıl dalga geçecek bir 
işletme konusu mu bulmuştu, bilinmez. 
Ama onun muzip kişiliği en çekici 
yönüydü.

Onunla tanıştığımız ortam Architectural 
Association’da Alvin Boyarsky’nin 
düzenlediği “Summer Session”dı. Alvin 
AA’in mimarlık eğitimi ortamındaki 
gücünü hissetmiş ve bugünün çalıştay 
tanımını andıran, o zamanın yıldız 
mimarları ile genç mimar ve öğrencileri 
bir büyük birliktelik içinde Londra’da 
buluşturmuştu. Ücretli olan bu etkinliğe 
katılım paylarını, o yıllarda düşünsel her 
şeyin bedava olduğu Avrupa’da değil, ABD 
ve Kanada’da satmıştı. Onun bu işbilir 
tutumu, kendisini AA’in en üst yönetim 
kademesine taşımış ve Milli Eğitim Bakanı 
Margaret Thatcher’ın nefretine mazhar 
olmuş AA’i kendine yeterli, şimdiki 
geçerli terimle “sürdürülebilir” bir düzeye 
getirmişti. Şimdi de o enerji ile süren, belki 
de dünyanın en üst düzey mimarlık eğitimi 
kurumu.

Michael, Chicago ve Columbia 
üniversitelerinden edebiyat ve tasarım 
dereceleri ile mezun bir genç mimar 
olarak uluslararası ortamı koklamak 
üzere Londra’ya Boyarsky’nin Summer 
Session’ına gelmişti. Kısa ve öz iletişim 
biçiminin “kartpostal” olduğu dönemde, 
onunla dostluğumuz hemen pekişti ve 
birlikte Archigram’ın kurucusu Peter 
Cook Çalışma Grubu’na girdik. Süremiz 
bir hafta, yapacağımız proje Foulness 
Island’da Üçüncü Londra Havalimanı’ydı. 
Projemizde uçakların iniş, kalkış, dizilim 
ve park yerleri vardı. Ama terminal 
yoktu. Çünkü “Terminal”e gerek yoktu. 
Özel üretilecek uçakların gövdeleri tren 
vagonları olacaktı. Tüm işlemler tren 
istasyonlarında yapılacak ve vagonlar 
sadece, uçuş için gerekli kanatlar, 
kuyruk ve pilot kabininden oluşan uçuş 
iskeletine bağlanacaktı. Havalimanı 
pistleri, aramızda paylaştığımız politik 
anlayış gereği “Peace Sign” (Barış Simgesi) 
biçimindeydi. Projemiz beğenildi mi? 
Anımsamıyorum. Elbette çok tartışma 
yarattı. Peter Cook gibi bir hocaya öyle 
proje yapılırdı. Projeyi sergileyip “kıkır 
kıkır” tartıştık. Haklıydık. Uçağın gövdesi 
ile tren vagonu arasındaki fark mekansal 
değil teknolojikti.

Bu etkinlik için vakit bulmamım nedeni 
AA Diploma tezimi bitirmiş olmamdı. 
Niyetim yazdırıp, çoğaltıp jüriye sunmak 
sonra da güz yarıyılında ODTÜ’ye 
dönmekti. Michael ilerleyen dostluğumuz 

çerçevesinde, tezimi merak ediyordu. 
Verdim, okudu. “Çok iyi ve yoğun bir 
çalışma. Ama İngilizce değil. Üzerinde 
çalışayım mı?” diye benden izin istedi. 
Çok sevindim düzeltip düzeltemeyeceğini 
sordum. Severek yapacağını söyledi ve 
verdiğim tezi okuyup hemen beni aradı.  
O Amerikalıların hayran olduğumuz su 
gibi on parmak daktilosu ile düzeltmeleri 
yapıp iki günde bitirdi. Sonra da bana 
iltifat olsun diye, en sevdiğim muzip 
tavrıyla: “Çok iyi oldu. Uykum kaçınca 
yeniden okurum. Sen de öyle yap” dedi. 
AA’in güzelliği, Paul Oliver’in zekası, 
Tasarım Yöntemleri’nin ileri gelen 
kişilerinden Christopher Jones, Geoffrey 
Broadbent ile Charles Jencks ve Dennis 
Sharp gibi AA’in ileri gelenlerinden oluşan 
“Ağır Jüri”ye Michael’ı da kattı. Bence çok 
zeki bir cin olan Paul’un belki de “Tezi 
okumuş tek kişi” diye düşündüğünü hala 
içimden geçiririm.

İzleyen yıllarda, ben ODTÜ’ye dönüp 
işimin başına geçtim. O da MIT’deki 
master’ını tamamladı. 1974’te uzunca bir 
süre kalmak üzere önce Ankara’ya geldi. 
O zaman Bülent Ecevit ile Yalım Sokak’ta 
karşılıklı ve aynı katlarda oturuyorduk, 
aramızda sokak vardı. Michael’a Ecevit’in 
karşımızda oturduğunu söylediğimde 
inanmadı. Rahşan Hanım’ın arasıra 
balkona astığı beş-on mavi gömlek de onu 
ikna etmedi. Kıbrıs Kahramanı, dünyanın 
tanıdığı Ecevit’in sıradan bir apartman 
dairesinde oturabileceği ona tuhaf, 
inanılması zor geliyordu. Taa ki Ecevit’e 
destek gösterisi yapmak üzere büyücek 
bir grup -adı önce Bade, sonra Hakan 
Yurdakuler olan- şimdiki Beykoz Sokağı’nı 

doldurup sloganlar atana dek. O günden 
sonra hayranı olduğu Ecevit’in alçak 
gönüllülüğünü dilinden düşürmedi.

1974 yazında, ODTÜ ve Columbia 
Üniversitesi’nin ortak çalışması için 
Turgutreis’teydik. Yalısı Karatoprak olan 
Karabağ ve Akçaalan köyleri birleşip 
Belediye örgütü kurmuşlardı. Grubumuz  
6 Amerikan 6 Türk öğrenciden 
oluşuyordu. Michael da gönüllü olarak 
bizimleydi. İlerleyen haftalarda benim 
AA’den devre arkadaşım Rem Koolhaas da 
aramıza, özellikle bir öğrencimizi ziyaret 
için katıldı.
 
1975’te Columbia ve Penn State 
üniversitelerine ders vermek için New 
York’a gittim. Gittim diyorum ama 
inişim müthişti. Newark Havalimanı’nda 
pasaport kuyruğundayım. Biri getirdiği 
rakıyı, Terminal’de yere düşürmüş. 
Kırılan şişeden akan rakı her yeri mis gibi 
anason kokutuyordu. Arkamdaki kadın 
beni dürtüp, arkasında karşılayıcıların 
olduğu camekanı işaret ediyordu. Dönüp 
bakıyorum: Bir goril bana el sallıyor. Bir 
anlam veremiyor ve şaşkınca bakınıyorum. 

Pasaport, bagaj, gümrük derken, dışarı 
çıkıyorum goril kıyafetindeki kişi 
bavulumu kapıyor, başının üzerinde 
benim bavulu alıp “homur homur” 
merdivenlere yöneliyor. Durum ciddi. 
Peşinden seğirtiyorum. Nefes nefese çatı 
terasına çıktığımızda bir alkış kopuyor 
Turgutreis’de birlikte çalıştığımız Columbia 
öğrencilerinin hepsi çatı terasında. 
Rahatlıyorum. Goril fermuarı çözüp 
başını çıkarıyor. O goril kılığının içindeki 
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Michael, “Suha New York’a gelirse onu 
elbette King Kong karşılar” diyor.
Ortada 12 bölmeli bir koli var. Her bölme 
içinde bana New York’ta gerekecek 
bir dizi nesne var. Kitap, harita, içki, 
pastırma, neler neler. Her öğrenci iki 
gözün içine nesneler koymuş. O sırada 
Yamasaki’nin yeni bitmiş olan İkiz Kuleleri 
arasında güneş batıyordu. Güneş sanki 
bana “Hoşgeldin” dercesine, sımsıcak 
kıpkırmızı, iki kule arasından ufuktan 
iniyordu. Kısacası, bana “Ben bu akşamlık 
gidiyorum New York senin” diyordu.

Bu, Michael’ın beni New York’ta 
karşılama programının başlangıcıydı. 
Öğrencilerden biri beni Landmark 
Tavern’de tabaktan dört parmak konsol 
taşan New York Rib Steak yemeğe 
götürüyor. Sonra Bodrum Karatoprak 
çalışmamız boyunca hep söz edilen 
Giancarlo ve Betty’nin evlenme törenlerini 
yaptıkları Rockefeller Center’daki 
Rainbow Room’a “digestive” almak 
üzere gidiyoruz. 68 neslinin geleneği 
olduğundan oraya girmek için gerekli ceket 
ve kravat bende yok. Ama onlar hazırlıklı. 
Asansörde beni giydiriyorlar. İşte önümde 
uçsuz bucaksız ışık kırpıştıran Manhattan.

Yeterince zaman geçtiği için uyku ve 
dinlenme beklentisi ile Broadway’den 90. 
Sokak’ta yer katındaki Michael, Dale ve 
Mark ile kalacağım daireye geliyoruz. 
Kapı açılıyor, ışıklar yanıyor. Öğrenciler 
dışında hiçbirini tanımadığım bir kalabalık 
salonu doldurmuş. Michael piyanoda. 

Çalınan beste: “İstiklal Marşı”. Söylemek 
için çalışmışlar ve “dıgıdam dıgıdam” 
sözleri ile en az üç beş kişi marşımızı 
söylüyorlar. İstiklal Marşı’nın notalarını, 
Lincoln Center Music Library’de çalışan, 
evi paylaştığımız Dale Good getirmiş. 
Marş pek uzun sürmüyor. O katılanları 
bana tanıtıyor ve onlara da beni tanıtıyor. 
Michael bana dönüp, “Bak” diyor, “New 
York’ta görmen gereken herkes burada”. 
Gerçekten çoğu sonra “superstar” olan 
New York mimarlık seçkinleri oradaydı.

Duvarda bir pano var: Orta yerinde 
“Bülent Ecevit”, altında “O bir istilacı 
değil: Şair. Hem de Suha’nın karşı 
komşusu” yazıyordu. Köşede de burada 
paylaştığım “İstanbul Hatırası” var. Bu 
resmi bana tam 46 yıl sonra ölmeden  
20 gün önce 5 Mart’ta yollamıştı. Bende 
yoktu. Anısal bir veda oldu. 

Hangi tatildi anımsamıyorum; Washington 
DC yakınında, Alexandria’daki villalarına 
ailesini ziyarete gittik. Michael’ın babası 
George, NASA’nın sualtındaki karşılığı 
olan “Alvin” projesinde üst düzeyde 
çalışan önemli bir bilimadamı. Yüzünden 
gülümseme eksilmeyen, sevecen annesi 
Ruth’un ise, her anne gibi oğluna 
hayranlığı ilk bakışta gözleniyordu. İkisi de 
Yahudi olmakla gurur duyan insanlardı. 

Sabbath yemeğine onların geleneksel 
uygulamaları içinde oturduk. Ruth’un 
yemekleri, bizimkilere çok yakındı. 
Anlaşılan iki değişik inanç geleneğini benim 

için yorumlamıştı. İslamla Yahudiliğin 
tarihsel yakınlığından söz ettiler. Yemek 
sonrasında Michael, önceden benimle 
paylaşmadığı gündemini açıkladı: 

Babasına “George bana 20 bin dolar ver” 
dedi (Dikkat, “verir misin?” değil).
George, çok kısa “Neden?” dedi.
“Çalışmayacağım.”
“Hedef?”
“Üç yıl içinde Amerika’nın, belki de 
dünyanın en iyi yazarı olacağım.”
“Olmaz. İkna edici değil.”
Ruth beni işaret ederek “George bir de 
Suha’ya sor” dedi.
George benim ne düşündüğümü sorarken 
“20 bin doların olsa verir misin?” diye 
sorunca, ben çekinmeden “Michael’a 
güveniyorum. Ben olsam veririm” dedim.
“Yani ortada, bir proje, bir takvim, bir 
ürün olmadan mı verirsin?”
“Evet” dedim. 
Sinsi bir gülüşle, “İkiniz de bimbo’sunuz 
[çekici ama aptal]. Ben bilimadamıyım. 
Ortada proje, program ve hedeflenen ürün 
olmadan bir sent bile vermem.”
Michael yüzünde hiç eksilmeyen, ama bu 
kez biraz tehditkar bir gülümsemeyle “Ben 
o parayı kazanırım. Sen de utanırsın” 
dedi. George bu söylemi, bir özgüven 
manifestosu olarak aldı ve konu kapandı. 
Sonra Michael’a “Bu iş nasıl olacak?” 
diye sordum. Şöyle dedi: “Televizyonda 
bir İngilizce dilbilgisi yarışması var ona 
katılacağım. Büyük ödül 20 bin dolar, 
alırım. Bu ülkede benden iyi İngilizcesi 
olan var mı?” (Bugünün 100 bin doları 
gibi bir meblağdan söz ediyordu).

Aradan üç-beş ay geçmeden postadan 
Michael’dan gelen, fonunda 20 bin 
dolarlık bir çekin fotokopisi olan, 
katlanmış bir kart-maket çıktı. Kazanmıştı. 
Aradan birkaç gün geçmeden Richard 
Plunz, New York’tan; Lazslo Nemeth, 
Toronto’dan arayıp, Michael’ın bir 
Kuzey Amerika Kahramanı olduğunu 
müjdelediler. Acaba George utanmış 
mıydı? Sanmıyorum. Çünkü öldüğünde 
tüm varlığını Michael’a değil, bir Yahudi 
vakfına vasiyet etmişti. Annesi daha önce 
öldüğü için Michael’ın kendi hakkını 
alması uzun süren bir hukuk savaşını 
gerektirdi ve çok hakettiği parasal refaha 
ve özlediği yaşam tarzına ancak ömrünün 
son onyılında kavuştu.

Ruth’la kanımız kaynadı ya, ben de ona 
kentsel davranış öğütleri vermeye kendimi 
yetkili gördüm. New York’ta o yıllarda 
had safhada olan kentsel güvensizliği 
tartışırken ben bilmişlik yapıp: “Kent 
insanların. Hem de iyi insanların. 
Kaçmak yerine geceleri sokaklara çıkıp 

5 Michael Sorkin (ed.), Against 
The Wall: Israel’s Barrier to Peace, 
The New Press, 2005
6 Sorkin İskenderiye 
Kütüphanesi’nde, 2016 (Suha 
Özkan Arşivi).
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sahiplenmelisiniz. Ben geceyarısından 
sonra evden üniversiteye kadar Harlem 
dahil geziyorum. Hiçbir şey olmadı” 
dedim. Evden çıkıyorduk, ileride Dulles 
Havalimanı olayında anlatacağım 
kılıktaydım. Ruth beni tepeden aşağı 
süzüp. Bu kıyafette mi?” diye sordu 
ve ekledi “Zaten bizim korktuğumuz 
da böyle tipler”. Çok hoşuma gitti, 
müthiş bir özgüven geldi. Hep geceleri 
korkmadan dolaştım. Şanslıydım. 
Mugger’ların [gaspçı] benden korkması 
ihtimali hoşuma gitmişti. 

Ruth’un tüm dünyası Washington’daki 
Yahudi Kadınlar grubunun sosyal 
etkinliklerini yönetmekti. Bana en genci 
16, en yaşlısı 80+ olan gruptan sözetti 
ve o haftaki konularının “Oryantal 
Dans” olduğunu ama ben oradayken 
erteleyip eğer bir konu önerirsem konuyu 
“Mimarlık” olarak değiştirebileceğini 
söyledi. Benim gündemimde Eero 
Saarinen’in Dulles Havalimanı vardı. Bir 
otobüs ayarlarsak onları gezdirip yerinde 
o yapıyı anlatabileceğimi söyledim. 
Çok hoşuna gitti. Birkaç gün sonra bir 
otobüs dolusu kadınla yola çıktık. O 
zamanlar öyle ciddi güvenlik önlemleri 
yok. Newark’ta terasa çıktığımız gibi 
terminale girdik. Ben önde, üzerimde 
yere yakın, maksi siyah deri palto var. 
Saçlarım omuzlarıma kadar, simsiyah 
bıyıklar da pala. Terminal yapısı, 
dışarı doğru açılan 30 + 30 kolon 
arasına gerilen devasa bir örtü. Ben ilk 
kez gördüğüm bir yapı hakkında tüm 

bilmişliğimi, binaya hayran olmaya hazır 
bir gruba dökerken tam bir “V” oluşumu 
içinde bir grup bize doğru geliyordu. 
Kocaman gülümsemesini iyi bildiğim 
şişmanca adam kesin bir tanıdıktı. Ben 
lafımı kesip donmuş durumda öndeki 
adama bakarken, o da bana yöneldi ve 
elini uzatıp “Selam Adamım” (Hi Man) 
dedi. İki üç halhatır sözlerinden sonra 
geldiği “V” formunda peşindeki 5-10 
kişiyle ayrıldı.

Bizim gruptan koro halinde bir çığlık, “Bob 
Hope’u nereden tanıyorsun?” Kısacası benim 
filmlerinden aşina olduğum Bob Hope’a 
belki de onun alışkın olduğu bir biçimde 
bakınca, bir de benim kılığımı eklersek, 
ilgi duymuş bana yönelmişti. Davranışının 
doğallığında böyle durumlara alışık olduğu 
belliydi. Bu kısacık sohbet benim statümü 
bir anda Hollywood düzeyine getirmişti. 
Kendimi toparlayıp, onun Ankara’ya 
Amerikan askerlerini eğlendirmeye geldiğini 
söyledim. Geldiğini gazete haberlerinden 
okumuştum. Doğruydu. Ama tanıştığımız 
tam bir “beyaz yalan”dı. 

Alexandria’ya döndüğümüzde kimse Eero 
Saarinen ve Dulles Havalimanı’ndan söz 
etmiyor Suha ile Bob’un eski dostluğundan 
söz ediyorlardı. Geziye katılmayan Ruth 
bu olayı duyunca onun gözünde benim 
sempati düzeyim epey yükseldi. Bu 
onyıllarca sürdü. O kadar ki Michael 
“Onun seni çok sevdiğine aldanma. 
Gönlünde yatan yağız bir Yahudi” derken 
kıkırdar, “Omar Sharif” derdi.

Ben yavaş ama çok yürürüm. Michael ise 
tam tersi sürekli koşar adım. Ne zaman 
benimle yürüyüşe çıksa ben geride kalırım, 
o da tempo uyumsuzluğundan sıkılırdı. 
Birgün şikayetini bana çok güzel anlattı: 
“Suha, Türkiye’nin neden gelişmemiş 
olduğunu seni tanıyınca anladım. Senin 
yürüyüş hızınla Türkiye’nin ilerlemesi olası 
değil” demişti. 

Haftada bir gün Penn State’e gidiyorum. 
ODTÜ’den hocam Raniero Corbeletti 
orada dekan; bütün derdi daha rahat 
yaşamam için yardımcı olmak. Onun 
dışında Columbia’da iki öğleden sonra 
stüdyo var. Geri kalan zaman bana ait. 
New York günleri benim için tam bir 
mimarlık şöleni. Okulda sözü edilmiş 
o kadar çok yapı, müze ve sergi var 
ki, gez gez bitmiyor. Doğal olarak 
bir gündem yok. Çoğu kez eve çok 
geç geliyorum. Sorgu sual yok, hayat 
sürüyor. Broadway’de evin yakınında 
Çinli çamaşırcı var. Tüm yıkama işlerini 
onlar yapıyor. Birgün kuru temizlemeye 
ceketimi bırakmıştım. Geri alırken kadın 
bir kartvizit uzattı ve “Cebinde bu vardı” 
dedi. Okudum, üzerinde şöyle yazıyordu: 

“Eğer başıma kötü bir şey gelmişse, 
lütfen aşağıdaki telefondan ve adresten 
Michal Sorkin’i arayın.”

Çok duygulandım. Eve dönünce hiçbir 
şey demedim. Baktım ceketlerimin mendil 
ceplerinde, pardösümün iç cebinde aynı 
kart vardı. Ben mugger’lara kendi çapımda 
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meydan okuyordum. Ama o benim 
başıbozuk Manhattan’da dolaşmamdan 
kaygılıydı.

Michael 1980’lerde Broadway ile West 
Avenue arasında 94 ve 95. caddeleri 
birleştiren Pomander Walk’ta dayısına ait 
bir evde kalıyordu. Manhattan gerçeği 
içinde bir serendipity [mutlu kaza] 
denilecek bu Tudor konut grubu ona çok 
yakışıyordu. Onu her ziyaret edişim New 
York’un ne denli esrarengiz bir metropol 
olduğunun minik bir öyküsü olageldi. 
Onyıllarca orada yaşamış insanların 

bilmediği bir çapraz sokaktı Michael’ın 
bulup yerleştiği; olağandışı bir ortamdı. 
Hem de Manhattan’da. 

Yıllar sonra, evlenince Greenwich Village’a 
taşındı. Orada New York’un en önemli ve 
toplumsal konularda çok etkili olan Village 
Voice dergisinin Mimarlık Eleştirmeni 
oldu. Bu konumunda, yaşam niteliği ve 
kent yaşamı odaklı cesur tutumu ile “Kent 
Vicdanı”nın sesi oldu.

Anımsadığım bir anı: Architectural 
Review dergisinin 2018’de yitirdiğimiz, 

ilk kadın editörü Mildred Schmertz ve 
Michael ile Central Park’ın güneyinde 
yürüyorduk. Hedefimiz Plaza Hotel’in 
Oak Room’undan bir şeyler almaktı. 
Yürürken gündemdeki konu gayrimenkul 
ağası Donald Trump. Plaza Hotel’i ya 
almıştı ya da alacaktı. Onun, bu tarihi 
yapı hakkındaki niyetinin iyi olmadığını 
biliyorlardı. Mildred, Michael’a “Bu 
düşündüklerini yazsana” dedi. Michael 
simgesel bir biçimde yüzünü kollarını 
gösterip “Bak benim her tarafım çürük 
içinde. Sen yazsana” deyince Mildred “Ben 
yazsam da bir etkisi olmaz. Ben senin gibi 

7 Zeytinburnu’nun Sümer 
Mahallesi’nde kentsel yenileme 
önerisi, İstanbul, Türkiye, 2012 
(©Michael Sorkin Studio).
8 Michael Sorkin Studio, 
“+28”, Rockaway, New York, 
United States, 2013 (©Michael 
Sorkin Studio).
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bıçkın, cesur ve etkileyici değilim” cevabını 
verdi. Dünyanın en yetkin mimarlık 
dergisinin editörünün gözünde Michael 
böyle biriydi.

Aradan yıllar geçti. Ben akademik ve 
idari alanlarda takılı dururken, Michael 
mimarlık, planlama, edebiyat, eleştiri her 
alanda bilinen bir New York kahramanı 
olmuştu.

1982 yılında, Philadelphia’da “Yedinci Yıl 
İzni”mi geçirirken, Aga Khan Mimarlık 
Ödülü’ünden yöneticilik teklifi aldım. 
Karar vermem bir buçuk yıl alsa da, 
sonunda Cenevre’ye yerleştim. İlk işim 
Michael’ı aramak oldu. Yeni görevimi ve 
heyecanımı paylaştım. 

Yanıtı kısa ve kesindi: “Eee sonra?”
“Sonrası yok. Gayet güzel ve heyecan 
verici bir iş.”
“Sonunda ‘Aga Khan’ olabilir misin?”
“Yoo! Öyle bir şey olamaz.”
“Zamanını boşa harcıyorsun. Bırak New 
York’a gel. Yeni kentler kuralım.”

Onun başarısının sırrı sıradan olmamaktı.

1971’de tanıştığımızda, gereksiz derecede 
politik düşünmemden dolayı beni 
uyarmıştı: “Bu işlere kafa yorma. İsrail’e 
git. Gör. Her şey tıkır tıkır işliyor”. 
O zaman annesinin baskısı ile gittiği 
İsrail’den yeni dönmüştü. Aradan üç 
beş yıl geçmeden emperyalizm gerçeğini 
iyi değerlendirerek, Amerika’nın en üst 
düzey düşünürleri arasına katılmıştı 
ve “New York Left”in en önde 
gelenlerinden biriydi. Aşağıda onun 
kaybı için yazdığı şiirde Eric Owen 
Moss’un Sorkin’i “Neşeli-sol” olarak 
nitelemesi onun kişiliği ile politik 
tavrının bireşimidir.

Hey Michael, neredesin?
Kaç kez seninle Columbus ile Broadway’in 
orada Mex lokantasında pöh pöh pöh. 
O neşeli sol varlık. 
Prima balerina ve futboldan sıkılırdın, ama 
biliyorum hiç de öyle değildin.
Hey Michael neredesin?
Leb ve Raimond’a selam götür.
Dünya sizi özlüyor.
Ama artık aynı yer değil.
Hala öyle asılı duran birçok şeyi yerinden 
oynattın.
Güneş yine doğar.
Ama bugün değil.
Hey Michael neredesin?
Sevgiyle

Eric (Owen Moss)
(Çeviri: Suha Özkan)

Michael yöneticilik dışında mimarlığın 
her alanında varlık gösterdi. Oysa AA 
Mimarlık Okulu’na Başkan olarak 
seçilmiş, duyurular yapılmış ve neredeyse 
iş bitmişti. Hatta ben kendisine telefon 
edip “Onlarca yıl sonra buluştuğumuz yeri 
yöneteceğine çok sevindim” demiştim. İşi 
almaktan vazgeçti. Bunu o sırada New 
York Eyalet Üniversitesi’nde Sinema Tarihi 
hocası olan eşi Joan Copjec’in kariyerini 
olumsuz yönde etkilememek için yaptığını 
biliyorum. Sonraki tartışmalarımızda ben 
onu mimarlık dünyası adına eleştirdim. 
O da pişmanlığını kabul etti. Doğrusu 
mimarlık dünyasının en üst ortamlarından 
birini yönetecekti.

Aga Khan Mimarlık Ödülü yönetimim 
boyunca bir uzman, bir düşünür, bir 
dava adamı olarak, 1986 Malta Semineri 
ve sonrasında birçok etkinlikte yer aldı. 
Tahran’da Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde 
yaptığımız seminerde Ana Konuşmacı’ydı. 
Başlarken “Benin destekçilerim (sponsor) 
var. Kola şirketi. Dolayısı ile kola olmadan 
konuşmam” dediğinde ben içimden 
“Eyvah!” dedim çünkü Coca Cola ve Pepsi 
İran’da yasaktı. “Derken, elindeki kese 
kağıdından bir kutu kola çıkarttı. Sessiz 
şaşkın dinleyici grubuna “İşte burada 
Tahran’da destekçim Zemzem Kola!” 
Yoğun bir alkış ve müthiş bir kahkaha 
içinde konuşmasına başladı.

Birçok uluslararası yarışmada, özellikle 
İstanbul’daki büyük projelerde özveri ile 
yer aldı. Katıldığı her değerlendirmede bir 
özgün gözlem ve derinlik vardı. 1998’de 
katıldığı, Haluk Pamir ve Vanlı Mimarlık 
Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz “Genç 
Mimarlar Ödülü ve Sergisi” iz bıraktı. 
Bugün ülkemizin en yetkin mimarlarının 
saptanmasına önayak oldu.

Bıkmadan usanmadan Gazze trajedisine 
ilgi duymuş ve kendi ortamı olan 
Terreform’da sürekli bir çalıştay 
oluşturmuştu. O ortamda Gazze’yi 
görmüş ender kişilerden olarak ben de yer 
almıştım. 2014’de Mimarizm ile yaptığı 
söyleşide Gazze hakkında şöyle demişti:
 
“Evet, bu Terreform’un eski bir projesi. 
Aslında Gazze halkı ve mimarların bu 
konuda nasıl yardımcı olabileceği üzerine 
yazılar yazıyorum. Sol eğilimli The Nation 
dergisinde bir köşem var. Bir sonraki 
yazım Gazze üzerine olduğundan şu anda 
bu konuyu düşünüyordum. 

Bugün gazetede yayımlanan BM 
raporunda, Gazzelilerin eski durumlarına 
geri dönebilmek için 6 milyar dolara ve 20 
yıla ihtiyaçları olduğu öne sürülüyor. 

Bu her zaman mimarlığın sorunu olmuştur; 
mimar gibi hareket ettiğinizde sınırlarınızın 
ne olduğunu tam olarak bilmezken, 
siyasi anlamda angaje bir vatandaş gibi 
hareket ettiğinizde ise başka sorumluluk 
alanları keşfedersiniz. Neden bahsettiğimi 
anlıyor olmalısınız, siz de Gezi’de bunları 
yaşadınız…”* 

2010 yılında Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi, benden bir Dosya çalışması 
yapmamı istedi. “Mimarlığın Toplumsal 
Sorumluluğu” başlığıyla 24. Dosya olarak 
Mart 2011’de yayınlandı. Bu Dosya için 
özellikle bizim dünyamızla ilgili Charles 
Correa, Romi Khosla (Hindistan), Selman 
Ergüden (Birleşmiş Milletler), Johan Silas 
(Endonezya) ve Arif Hasan (Pakistan) gibi 
emek vermiş kişileri çağırdım. O derlemede 
Batı dünyasından bir tek Michael vardı. Bu 
çok değerli deneyim sahibi kişiler arasına 
Michael kendi yaratıcı özlemini dillendiren 
“Ütopya Hemen Şimdi” yazısıyla katıldı.

Bu kişisel tarihi onun kaybı üzerine 
yazdım. Mimarlık ve planlama 
konularında yaptığımız tartışmaları 
şimdilik bir yana bırakıyorum. Onun 
katkıları bugünün yaygın iletişim 
ortamında kolayca erişilir durumda.

Huzur içinde uyusun.

■ Suha Özkan, Prof.Dr.; AIA Onursal 
Üyesi.

Not:
* “Çat Kapı: Michael Sorkin Studio”, Mimarizm,  
7 Kasım 2014: [http://www.mimarizm.com/makale/
siyasi-anlamda-angaje-bir-mimar-vatandas_115833?sou
rceId=123254].
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Ruetemple,
Moskova
Ruetemple tasarım stüdyosu, Alexander Kudimov ve Daria Butahina’nın 
yürütücülüğünde 2012 yılından bu yana Moskova’da faaliyet gösteriyor. Her 
ikisi de mimar olan ortaklar, popüler eğilimleri gözetmeyen, işlevsellik odaklı, 
yalın tasarımlarla ağırlıklı olarak iç mekan projeleri üretiyorlar.

“Around Fireplace”
Moskova’da konumlanan mansart çatılı, 
3 katlı evin depo olarak kullanılan çatı 
katı, NTV kanalında yayınlanan “Daçniy 
Otvet” adlı bir TV programı için oturma 
odası olarak yeniden tasarlandı. 

Çocuklarıyla birlikte yaşayan işverene 
sakin bir dinlenme mekanı oluşturmak 
amacıyla, estetik anlamda evin kalanından 
bütünüyle farklılaşan bir tasarım 
benimsenmiş. Mekan, çalışma odasının 
yanısıra depolama ve misafirler için 
konaklama işlevlerini de karşılayacak 
şekilde planlanmış.

En üst katta tüm bölücü duvarlar ve çatı 
arasını ayıran paneller kaldırılarak çatı 
kirişleri görünür hale getirilmiş. Fazla 
eşyalardan arındırılan katta depolama 
için ayrı bir oda oluşturulurken camların 
önüne bar ve çalışma masası işlevlerini 
görecek uzun tezgahlar konumlandırılmış. 
Şömine etrafında kurgulanan ve iki yanda 
kitaplıklarla diğer mekanlardan ayrılan 
dikdörtgen biçimli oturma alanı ise çatı 
katının merkezini oluşturuyor. 
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Konum: Moskova, Rusya
Yapım Tarihi: 2014
Proje Alanı: 60 m2

İşveren: NTV Broadcasting 
Company  
(“Daçniy Otvet” programı)
Mimarlar: Ruetemple
Tasarım Ekibi: Alexander 
Kudimov, Daria Butahina
Proje İşbirliği: Global parquet 
(parke), Steinwerk (doğaltaş), 
Marker Paint (boya), Centrsvet 
(aydınlatma), Fineline (şömine), 
Sofia (kapı), IKEA, Elfa, Toris 
(dekorasyon)
Fotoğraflar: Ruetemple’ın izniyle.
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“Bagritsky”
İki çocuklu bir aile için planlanan konutta 
sade ve işlevsel bir tasarım elde edilmesi 
amaçlanmış. Projenin şekillenmesinde 
işverenin, oturma odası ve çocuk odasının 
birden fazla işleve yönelik tasarlanması 
talebi belirleyici olmuş.

Daire girişinin karşısında ebeveyn yatak 
odası; hemen yanında siyah bir küp içinde 
banyo, tuvalet ve depolama alanları yer 
alıyor. Bu hacmin oturma odasına bakan 
duvarı ile karşısında kalan beyaz duvara, 
üzerine yazılabilir boya uygulanarak 
çocukların serbestçe çizim ve boyama 
yapabilecekleri yüzeyler oluşturulmuş. 
Oturma odası düzeninin farklı aktiviteler 
için dönüştürülmesini sağlamak amacıyla 
tekerlekli mobilyalara yer verilmiş. 

Açık düzene sahip mutfağa da oturma 
odasından ulaşılıyor. Hamak, merdiven ve 
basamaklardan oluşan bir oyun düzeneği, 
çocuk odasını ikiye ayırıyor. Odanın iki 
yanında ise yatak ve çalışma masaları 
konumlanıyor. 
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Konum: Moskova, Rusya
Yapım Tarihi: 2015
Proje Alanı: 80 m2

Mimarlar: Ruetemple
Tasarım Ekibi: Alexander Kudimov, 
Daria Butahina
Proje İşbirliği: Lightstar, Artemide, 
Imex, centrsvet (aydınlatma); IKEA 
(mutfak ekipmanı), Eames (mobilya), 
AXA (tesisat)
Fotoğraflar: Ruetemple
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“Living Space”
Ruetemple’ın “Daçniy Otvet” programı 
için gerçekleştirdiği diğer proje, çatı 
katında bulunan bir mekanın çok işlevli 
bir oturma odası olarak yenilenmesinden 
oluşuyor. Gereksiz eşyalardan arındırılan 
oturma odası, kullanıcıların tek başlarına 
dinlenebilecekleri veya birbirleriyle 
etkileşim kurabilecekleri alanları içeriyor.

Merkezde konumlanan kutu biçimli beyaz 
hacim, odayı eğlence, televizyon, giyinme, 
dinlenme ve oturma alanı olmak üzere 5 
parçaya ayırıyor. Beyaz kutunun içinde 
bir ağaç bulunan dinlenme alanı çatı 
penceresinden ışık alıyor. 

Farklı etkinliklere göre dönüştürülebilen 
modüler mobilyalar, kullanılmadıkları 
zamanlarda beyaz kutunun altında 
depolanabiliyor. Duvara gömülü bir bölme 
ise giysi dolabı olarak kullanılıyor. 
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Konum: Moskova, Rusya
Yapım Tarihi: 2016
Proje Alanı: 48 m2

İşveren: NTV Broadcasting Company 
(“Daçniy Otvet” programı)

Mimarlar: Ruetemple
Proje Ekibi: Alexander Kudimov, 
Daria Butakhina, Evgeny Dagaev

Proje İşbirliği: centrsvet (aydınlatma), 
Sofia (kapı)

Fotoğraflar: Ruetemple ve NTV 
Broadcasting Company
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Kanayan Yaramız  
Yeni Milli Mimarimiz: 
Ne O Osman Ne O Selçuk

Zygmunt Bauman, Retrotopya* adlı kitabında güncel dünyadaki değişimlerden korkmanın, zihinsel ve siyasal 
tıkanmaların en yeni formlarını araştırır. Bunun kimlik merkezli politikalarla bağlantısını tartışır. “Kişinin, kimliğine 
tutunmak uğruna, kendi çıkarlarını feda etmesi” şeklindeki bir olgudan da söz eder. Tarihsel kimliğimiz merkezli 
politikalar inşa etmenin, ilk bakışta verdiği olumlu izlenimin aksine, bu politikalara iman edenlerin güncel çıkarlarıyla 
çeliştiğine işaret eder. Kitap sanki bugünkü Türkiye için yazılmış gibidir. Kuşkusuz yazılmamıştır; içinde Türkiye’nin  
adı bile geçmez. Bauman, kitabının bir yerinde ise David Lowenthal’in -yine bu ülkedeki her evde bir nüshası  
bulunması gereken (!)- The Past is a Foreign Country’sine** (Geçmiş Yabancı Bir Ülkedir) referans verir. Lowenthal, 
toplumsal-tarihsel “mirasın bütün yapıp ettiği bir zamanlar en başta gelen ya da en iyi olduğunuzda diretmek, bize ait 
olanları yüceltip ötekileri dışlamaktır” der. “Miras, bir kolektif gurur ve ortak amaç inşa eder; fakat bunu yaparken 
iyi çocuklar (biz) / kötü çocuklar (onlar) ayrımına abanır. İnanç mirası, mal mirası ve söylem mirası, bilhassa da eşsiz 
mirasımız risk altındaymış gibi göründüğü zamanlarda, düşmanlığı kışkırtır.”

Şimdilerde Türkiye’de olup bitenlere, özellikle de bazı mimarlık söylemlerinde dile getirilenlere, yukarıdaki teşhislerle 
yaklaşmak yararlı olur. Bugün tam da bunlar vuku bulmaktadır. İçte ve dışta tehlikelerle yüzyüze olduğumuza, 
“beka sorunu” yaşadığımıza yönelik söylemler tırmandıkça, Osmanlı döneminin yüceltilmesi ve Osmanlı kimliğinin 
parlatılıp bir tür tapınma nesnesi haline getirilmesi de tırmanmaktadır. Her şeyin yolunda gittiği, bütün iç ve dış “kötü 
çocuklar”ın bizim “iyi çocuklar”ın önünde selam durduğu bir hayali geçmiş anlatısı aracılığıyla hegemonik bir kimlik 
inşa edilmektedir. İçte de dışta da çağdaş kötü çocukları “sopalama” arzusunun tarihsel kamuflajıdır bu. Bugün 
her ikisinin de pek mümkün olmadığı aşikar. Kuşkusuz geçmişte de böyle bir muhayyel cennet ve böyle bir iktidar 
hiç varolmamıştı. Osmanlı, her dönemde Avrupa ve Batı Asya güç dengelerinin olağan bir bileşeniydi. Herkes gibi 
ötekilerden öğrenmek zorundaydı. Herkes gibi bitimsiz açmazlar yaşıyordu. Ancak, bu tür akademik verilerin hemen 
hiç önemi yok; çünkü kimlik gibi tarihsel miras da güncel bir toplumsal inşaattır. Geçmişi değil bugünü anlatır; tutarlı 

historiyografik bir içeriği yoktur. Dolayısıyla, “mirasımıza sahip çıkalım” 
ve kültürel ve estetik anlamda “biz bize yeteriz” türü argümanlar hiç 
masum değillerdir. Çünkü, hegemonik -herkesi susta durduran- tabii ki 

çok başarılı ve dünya dışında yıldız olan yapayalnız bir Osmanlı tahayyül 
etmek, hegemonik ve totaliter bir bugün inşa etmenin ideolojik temelini 

oluşturur.

Osmanlı’nın tüm çağlardaki tüm toplumlar gibi sadece olağan bir 
tarihsel gerçeklik olduğunu kavramadıkça, ona “sadece geçmişimiz” 

diye bakmadıkça, bu ideolojik inşaat ciddi ve belalı sonuçlar üretecektir. 
Mimarlıkta akla ziyan Ankara kent kapıları gibi gülünç yapılar ortaya koymak 

bunun en hafif tezahürüdür belki de. Kendi halinde mütevazı esnaf lokantalarını 
Osmanlı Mutfağı diye adlandırmak da öyle. Rüküş Yeni Osmanlı tasarımlar 

üretmek de... Alelade kitaplıklara “millet kıraathanesi” adını vermek de... 
Ne var ki, bunları ve daha nicelerini hegemonik bir düşsel “güçlü devlet” ve 

mutlakiyet idealiyle bağlantılı olarak düşündüğümüzde çocuksulukları ciddiyet 
kazanır. Daha da önemlisi, Sineklerin Tanrısı’nı okuyanlar anımsayacaktır: 

Çocukluk masumiyetle değil, pekala acımasızlıkla da karakterize olabiliyor. ■ UT

Not:
* Zygmunt Bauman, Retrotopya, çev.: Ali Karatay, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2018.
** David Lowenthal, The Past is a Foreign Country, Cambridge University Press, Cambridge, 1985.
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Osmanlı ile 
Özdeşleşmek:  
Altüst Olan Roller
Uğur Tanyeli ■

“Şalvarı şaltak Osmanlı,
Eyeri kaltak Osmanlı,
Ekende yok biçende yok,
Yiyende ortak Osmanlı.”

Güncel Yeni Osmanlıcılık ya da 
Osmanlı’yı hayal etmek üzerine 
tartışmaya girişmek için yukarıdaki 
dörtlük ve internet ortamında ona 
yönelik birkaç tepki başlangıç olarak 
ele alınabilir. Dörtlük Hatayi başta 
olmak üzere pek çok kişiye mal edilse 
de büyük olasılıkla anonim. Aidiyeti, 
özgün linguistik formu ve coğrafi kökeni 
tartışmalı olsa da, göndermesi aşikar: 
Osmanlı ülkesinde kendilerini yönetimle 
özdeşleştirmeyen Türkçe konuşan geniş 
(ve dörtlük onlara ilişkin olmasa da, 
kuşkusuz Türkçe konuşmayan çok 
geniş) gruplar vardı ve sistem içinde 
haksızlığa uğradıklarına inanıyorlardı. 
Üstelik, dörtlük bugüne ulaşabildiğine 
göre epey uzun süre kullanımda 
kalmış gözüküyor. Bu da işlevselliğini 
koruduğuna işaret ediyor. Belli ki, 
yönetime sıcak bakmamak dar bir zaman 
aralığına sıkışmış bir mesele değildi; 
zamanda, mekanda ve toplumsallıkta 
çeşitlenerek hep mevcuttu. Örneğin, 
Sünni olmayanlar 16. yüzyılda büyük 
oranda böyleydiler. Sonraları da Osmanlı 
merkezine hep mesafeli kaldılar. Ancak 
konuyu inanç alanıyla sınırlı tutmak 
yanlış olur. Çukurova’da Türkmenleri 
“tedip” hareketleri 19. yüzyıl ortasında 
bile sürüp gidiyordu1 ve gerekçesi dinsel 
değildi. Ama bu meselenin göçebeleri 
yerleşikliğe ve sünniliğe yöneltmekle 
sınırlı olmadığını da baştan belirtmek 
gerekir. Osmanlı ile etnik, dinsel, 
sınıfsal ve yerel anlamda özdeşleşme/
özdeşleşmeme meselesinin yüzlerce yıllık 
karmaşık tarihini yazmak gerekiyor. 
Hangi toplumsal gruplar kendilerini, 
nerede, ne zaman ve ne kadar Osmanlı 
olarak görüyordu? Buna “yönetici elit 
dışında hiçkimse” diye kestirme bir yanıt 
verilebilir. Bu büyük ölçüde böyledir ama, 
daha anlamlı bir soru şöyle olmalıdır: 
Kimler, Osmanlı terimiyle ifade edilen 
merkezi iktidar odağıyla hangi dönemde, 
ne oranda çatışmasız -en azından itaatkar- 
bir uyruk-yönetici ilişkisi içindeydiler; 
hangileri değildi? Kimler kendilerini 
Osmanlı diye adlandırılabilecek yönetici 

elitle bir ölçüde özdeş olarak görüyordu? 
Sözgelimi, Söğütlüleri “akrabalarım” diye 
niteleyen 2. Abdülhamit’in beklentisi2 
genelde ne kadar kabul görüyordu? 

Son yıllarda bu gibi konuları doğrudan ve 
dolaylı olarak tartışan önemli çalışmalar 
yayınlandı. Örneğin, “Osmanlı vatanı” 
fikrinin doğuşu üzerine yapılmış ciddi bir 
araştırma var3. Aynı vatanı (ve vatanla  
tanımlı kimliği) paylaşan çoğul gruplar 
fikrinin doğuşunun nüanslı tarihi 
yazılmıştır. Öte yandan, 16.-17. yüzyılda 
Türkçe konuşan yerleşik halkı ifade 
eden “Rumi” terimi ve işaret ettiği 
toplumsallık için de kimlik tarihleri 
yazmak deneniyor4. Yönetici elitle 
özdeşleşme/özdeşleşmeyi reddetme 
meselesi üzerinde popüler tarihyazımında 
çok durulmuş, ancak stereotipler dışında 
pek az şey söylenmiştir. Sözgelimi, bu 
konuda ilk akla gelen “olağan kuşkulular” 
Gayrimüslimler olur. Ama, buna ilişkin 
genellemeler yapmak olsa olsa okul tarih 
kitaplarında mümkündür. Ermenilere 
bir zamanlar “millet-i sadıka” dendiğini 
hatırlatan, kadim toplumsal bağların 
milliyetçilik çağında aşındırıldığı 
şeklindeki anlatı da sevilen bir saptamadır. 
Fakat historiyografik anlamda sadece 
çocuksudur. Bilindiği gibi sadakat, gruptan 
gruba, yere ve zamana göre sürekli değişen 
bir siyasal tavırdır ve daima iktidarla 
özdeşleşmeye değil, ast-üst ilişkisine işaret 
eder. Diğer taraftan, Balkanlar’dan Arap 
ülkelerine uzanan Türkçe konuşmayan 
Müslümanların farklı sempatilerle ele 
alındığı çok sayıda popüler metin de 
var elde. Sempatiyi gerekçelendirense, 
onlardan hangilerinin merkezi otoriteyle 
daha barışık olduğu şeklindeki muhayyel 
ölçüt ve kuşkusuz, bu meseleden 
konuşanın güncel siyasal eğilimleri.

Demek ki, Osmanlı dünyasının karmaşık 
Osmanlılık güzergahları hakkında hala 
pek az şey biliyoruz. Bildiklerimiz de 
sadece merkezi otoriteye sadakat ve 
itaatla sınırlı. İtaat edenlerin sorunsuz 
Osmanlılar olduğunu varsaymak 
genelgeçer bir eğilimdir. Ama itaatın da 
sabit bir pozisyon olmadığı ve özellikle 
de yönetimle özdeşleşme tanımlamadığı 
aşikar. İsyanın sadece uzaklaşma 
üretmediğini kestirmek de aynı şekilde zor 
değil. Sadece İstanbul’a bakılırsa, özellikle 
17. ile erken 19. yüzyıl arasında başkentin 
neredeyse ritmik olarak ayaklanmalarla 
çalkalandığını görmek mümkündür5. 
Örneğin, 1618-1730 arasında iki sultan 
isyancılar tarafından öldürüldü, beşi 
tahttan indirildi. Demek ki, başkent 
bile (hatta en fazla orası) tereddütsüz 
itaatkar diye nitelenemezdi. 17. yüzyılda 
imparatorluğun ana çekirdeğini altüst eden 
isyankar Türk Celaliler’in gerçekleştirdiği 
“büyük kaçgun”un tarımsal işgücünü ciddi 
oranda daraltıp, Osmanlı düzenini yeniden 
tanımlayacak kadar önemli toplumsal 
değişimleri tetiklediği de biliniyor6. Tüm 
Türkçe konuşan kırsal taşranın isyan etmiş 
gibi gözüktüğü o dönemden sonra asabiyet 
sonraki yüzyılda epey azalacaktı. O 
kadar ki, 19. yüzyıl ortasının kimi itaatsiz 
Çukurova Türkmenleri bugün kendilerini 
Osmanlı ile en sıkı biçimde özdeşleştiren 
milliyetçiler olup çıktılar. Balkanlar’da bir 
zamanlar Osmanlı yönetimine muhalefet 
eden ayrılıkçı Arnavut ve Boşnaklar 
Osmanlı geçmişini en fazla sahiplenen 
etnik gruplar haline geldiler. 

1 2. Abdülhamit merkezli siyasal kült üretmek (Derin 
Tarih dergisi Şubat 2013 sayısı kapağı, sayı 11).
2 Yerli ve milli estetik peşinde koşanlar armanın 

ve puzzle’ın Avrupa icadı olduğu gerçeğinden 
habersizdir: “1000 Parçalı Yaldızlı Osmanlı Arması 

Puzzle” .

1 2
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Özetle, yukarıdaki paragraflardaki 
meselelerin ve benzerlerinin -yani, 
bütünlüksüzlüğün- ciddi ve ayrıntılı 
tarihlerini yazmaya başlamak gerekiyor. 
Ama burada yalnızca şu sorulacak: Uzun 
Osmanlı dönemi boyunca kimler kendilerini 
merkezi yönetim elitleriyle bir ölçüde de 
olsa, özdeş diye düşünüyordu? Merkezi 
yönetime doğrudan eklemlenen, geçimini 
onun denetlediği kaynaklardan elde eden 
ve kültürel anlamda Şerif Mardin’in 
“Büyük Gelenek”7 dediği üretim bölgesinde 
konumlananlar dışında kimse herhalde 
kendisini “Merkez”le özdeşleştirmiyordu. 
Çok kaba bir değerlendirmeyle şöyle 
söylenebilir: Büyük Gelenek’in kültür 
verilerini üreten ve tüketenlerden ibaretti 
Osmanlılar. Baki’nin, Nef’i’nin, Nedim’in 
şiirine onlar talep yöneltiyordu. Itri’nin, 
Dede Efendi’nin müziğini, Surname’deki 
kutlama pratiklerini, Sinan’ın mimarisini, 
minyatür, hat sanatı ve tezhip ürünlerini, 
Osmanlı yazı dilinin karmaşık inceliklerini, 
çok ayrıntılı saray ve yönetim ritüellerini, 
bürokratik pratikleri, özgül bir adab-ı 
muaşeret normları sistemini, rafine 
domestik yaşam alışkanlıklarını ve 
mimarisini, gastronomik birikimi, 
İstanbul konuşma dilini vs. hep onlar 
üretti ve yeniden üretti. Fatih çağından 
itibaren ulema, dinsel bürokrasi de 
merkezi denetim altına alınarak Osmanlı 
coğrafyası genelinde bütünleşik bir ağ 
oluşturuldu8. İstanbul’un fethi öncesinin 
yönetimden özerk ulemasından söz etmenin 
olanağı kalmadı. Artık onlar da Büyük 
Gelenek’in taşıyıcı ve üreticileri olarak işlev 
göreceklerdi. 

İmparatorluğun geniş coğrafyasında 
yaşayanlar merkezi tanımlayan o Büyük 

Gelenek’le yere, zamana, etnisiteye, dinsel 
kimliğe göre sonsuzcasına çeşitlenen 
şekillerde ilişkilenebiliyorlardı, ama onunla 
özdeşleşebilmek için çok kısıtlı imkanları 
vardı. Örneğin, Büyük Gelenek’in müziği 
İstanbullu Rum ve Ermenilerin de, 
Konya’daki Mevlevilerin de katılabildiği 
bir yayılıma sahipti. Osmanlı yazı dili, 
kalemiye ve ilmiyeye intisap etmek isteyen 
herkesin öğrenim yaşamının zorunlu 
bileşeniydi. Balkanlar’dan Bağdat’a kadar 
kentli okumuşların önemli kesimi şiir 
denildiğinde Divan Şiiri’ni anlıyordu. Ne 
var ki, Kırım Hanı 2. Gazi Giray’ın da  
önemli bir Divan şairi oluşu ve Fuzuli’nin 
Bağdat’ta yaşayışı, ne Kırım’ın ne de 
Bağdat’ın bir Büyük Gelenek merkezi 
olduğu demekti. Büyük Gelenek bu 
karmaşık kültür alanında bir ölçüde 
“coğrafyadan münezzeh”, her yere 
uzanımı azçok mümkün tek kültürel 
pratikler bütünüydü olsa olsa. Bürokratik 
seçkinler onu gittikleri her yere bir 
ölçüde taşıyabiliyordu. Ancak genelde 
varlığı, çok geniş bir Küçük Gelenekler 
denizinin içinde, yayılımı olsa olsa daima 
kentlerle kısıtlı Büyük Gelenek adacıkları 
oluşturmakla sınırlıydı. 

Bu ikili kültürel yapılanma, Osmanlı 
dünyasını anlamak için Türkler ve 
Gayrimüslimler ya da Müslümanlar ve 
Gayrimüslimler gibi yalın iki yarılma 
tahayyül etmenin mümkün olmadığını 
ortaya koyuyor. Ne Türkler (veya 
Rumi) ifadesi, yönetici eliti de köylü ve 
kentli Türkçe konuşanları da içerecek 
kadar kapsayıcıydı, ne de herhangi 
bir Gayrimüslim grup için “Zımmi” 
demek kültürel anlamda bir bütünlüğü 
niteliyordu. Kuşkusuz, sayısız etnodinsel ve 
toplumsal grup arasında diyalog sağlayan 
bağlantı mekanizmaları vardı. Örneğin, 
Anadolu’da dolaşırken bir Osmanlı üst 
sınıf üyesi yerel halkla yaklaşık aynı dili 
konuşabiliyor, ama bu olanaktan Basra’da, 

Kudüs’te yoksun bulunuyordu. Yine de 
bu dil ortaklığının bile bütünleştirdiği 
kadar ayrıştırdığı da biliniyor. Örneğin, 
Karagöz-Hacivat tiplemesinde, ilki 
gündelik konuşma Türkçe’siyle, ötekisi 
yumuşatılmış bir Osmanlı yazı diliyle 
konuşuyor ve bundan eğlenceli uzlaşmazlık 
ve yanlış anlamalar doğuyordu. Belli 
ki, 19. yüzyıl sonlarında bile dil önemli 
bir kültürel mesafe tanımlıyordu. Öte 
taraftansa, Süleymaniye gibi dev yapı 
komplekslerini farklı etnodinsel gruplara 
mensup işçiler ve ustalar birlikte inşa 
edebiliyordu9. Ama, 20. yüzyılın başına 
kadar Mimar Sinan adının sözgelimi, bir 
Makedonyalı, Konyalı veya Adanalı Türk 
köylüsüne, hatta kentlisine herhangi bir 
şey ifade ettiği çok zor söylenebilirdi10. 

Üst sınıflar için de kültürel sahnedeki 
aynı bütünlüksüzlüğün geçerli olduğu bir 
ölçüde Mısır için gösterilmiştir. Örneğin, 
etnik anlamda Türk ve Çerkes, gündelik 
konuşma dili önce Türkçe, 14. yüzyıldan 
sonra adım adım Arapça olan eski yönetici 
sınıf Mısır Memluklarının Osmanlı fethi 
sonrasında kendilerini giderek Osmanlı 
değil, Mısırlı olarak görmeye başladıkları 
biliniyor11. Giyim tercihleri de sonraki 
yüzyıllarda Osmanlı kılıklarını benimseme 
değil, kendi eski kılıklarını koruma 
doğrultusunda olmuştur12. Ancak kendi 
eski yönetim rejimlerini “Devletü’l-Etrak” 
(Türklerin Devleti) diye adlandırsalar da, 
onların özgül ve kapsayıcı bir Türklük 
bilinci üretmediği de biliniyor. Yine de, 
Memluklar Türk kimlikleri üzerinde 
Osmanlı fethi sonrasında bile ısrarcı 
oldular. Mısırlılıkları ise ne Mısır fellahları 
(topraksız tarım işçisi) ile, ne de kentli 
Arapça konuşan kitleyle aynı sınıfsal 
ve kültürel bütünün parçası olduklarını 
düşünmelerine kadar vardı13. Öte yandan, 
Türklükteki ısrarları onları Anadolu ve 
Balkanlar’daki Türklerle özdeşleştirmeye 
dek uzanmadı; sadece Osmanlı olmamak 

3-4 Osmanlı üst sınıf gastronomisinin karmaşık 
inceliklerinden habersizlik: İstanbul Beyazıt’ta belli 
ki turistik hizmeti amaçlayan “Osmanlı Mutfağı” 
Lokantası. Osmanlı Mutfağı’nın İngilizcesi de Google 
translate ürünü olmalı (Kaynak: zomato.com).

3 4
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bağlamında Mısırlıydılar. Osmanlılar 
da “Etrak” (Türkler) dediklerinde, 
Memlukları ve Türkçe konuşan Osmanlı 
uyruklarını kastetmiyorlardı. Türkler, 
sistemle barışık olmayan göçebe ve 
yazı dilinden yoksun bir gruptu sadece. 
Özetle, kültürel sahnenin bu uçsuz 
bucaksız çokparçalılığının mekansal ve 
zamansal konumlar dikkate alınarak, ama 
bugünkü siyasal sınırlarla örtüşmeyen 
tarihlerini yazmak gerekiyor. Kuşkusuz 
gruplar ve kültürler arasındaki bağlantı 
mekanizmalarını da görmek koşuluyla... 

Aynı bağlamda, Osmanlı çoğrafyası 
genelinde 16. yüzyılda kentlilik oranının 
%10 civarında olduğu ve en büyük kent 
olan İstanbul’un ikinci büyük kentin 
yaklaşık olarak on katı nüfusa sahip 
olduğu doğrultusundaki Barkan iddiası da 
dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla, Osmanlı 
demografisinin karmaşık tarihinin tümü 
konusunda yetkiyle konuşmak çok zor olsa 
da, en azından 19. yüzyıla kadar Büyük 
Gelenek’in İstanbul dışında yayılmak için 
fazla imkanı olmadığı kesin gibidir. Bunun 
anlamı, imparatorluk tebaasının çok geniş 
kesiminin kendi farklı kültür pratikleri 
içinde yaşadığıdır. Bu bağlamda coğrafi, 
etnik, dinsel, kronolojik, kırsal veya 
kentsel konuma bağlı olarak çeşitlenen, 
ama Büyük Gelenek’in aksine yereli hemen 
hemen hiçbir yer ve zamanda aşamayan 
Küçük Gelenekler’in egemenliğinden 
söz edilebilir. 19. yüzyılı tanımlayansa, 
eski Büyük-Küçük Gelenekler ikililiğinin 
ortadan kalkıp kültürel ortamın eskisinden 
çok farklı yeni bir çeşitlenme yaşaması 
olur. Farklı etnodinsel gruplar farklı bir 
kronolojiyle de olsa yeni ulusal kimliklerini 
ve ulusal kültürlerini inşa etmeye 
koyulurlar. Basın-yayın etkinliklerinin 
tırmanışı etnodinsel gruplar içindeki 
bütünleşmeyi artırmaya başlar. Coğrafi 
konum bazlı ayrımların yerini, ulusal 
kültür tanımı bazlı milliyetçi ayrımlar 
almaya koyulur. Kuşkusuz her yerde ve 
her etnik grupta aynı tempoyla yaşanmış 
bir değişimden konuşulamaz, ama Büyük-
Küçük Gelenekler ayrımı artık geçerli 
olmaktan çıkar. 

Ancak, bu değişimin hiç hızlı olmadığını 
da görmek gerekir. Eski yerelliklerin 
bir çırpıda ulusal kültürlere dönüştüğü 
söylenemez. Büyük Gelenek ile yerel 
kültürel gerçeklik arasındaki mesafenin ne 
denli uzun olduğunu ve varlığının ne kadar 
uzun sürdüğünü kavramak için Keçecizade 
İzzet Molla’nın Keşan kasabasındaki bir 
yıllık sürgünlüğünü anlatan manzum 
anılarını okumak bile yeter. Trakya’da 
İstanbul’a yalnızca 230 kilometre 
uzaklıktaki Keşan’a sürgün giden İzzet 

Molla 1823’te yazdığı Mihnet-Keşan’da14 
orasının halkını ne denli yabancıladığını, 
kendini onlarla aynı kültürel zeminde 
hiç görmediğini her fırsatta açıklar. 
İstanbul’dan sadece 230 kilometre  
uzaklaşmak bile başkentin ve yönetici 
sınıfların özgül kültür bölgesinden 
dışlanmak anlamına geliyordu. Dolayısıyla, 
İzzet Molla oradaki her şeyden adeta 
nefret etti. Yerel bir okumuş olan imam 
bile din öğrenimi görmüş İzzet Molla’ya 
cahil ve rafinman yoksunu geldi. Örneğin, 
İzzet Molla’nın şair olduğunu duyunca 
onu saz şairi sandı ve müzikli performans 
bekledi. Keşan’ın evleri kalitesizdi. 
İnsanları kabaydı. Doğası çirkindi. Liste 
uzar gider. Orada kendisine aşina, hatta 
sadece aşağılamayacağı hiçbir şey bulamaz. 
Yakındığı kasabaysa pek çok açıdan 
İstanbul’a kültürel anlamda en yakın 
yerlerden biridir. İzzet Molla’nın sürgüne 
Priştine’ye, Karaman’a, Tarsus’a, Hama’ya 
veya Akabe’ye gitseydi hangi gözlemleri 
yapacağını tahayyül etmek bile zordur. 
Bugüne gelince, kendisini Osmanlı ile 
özdeşleştiren modern amatör ideologların 
Mihnet-Keşan’ı okuması (eğer dilini biraz 
olsun anlayabilselerdi) o kimliğe ne kadar 
uzak olduklarını farketmelerine yeter. 

19. yüzyıla gelindiğinde, ulusalcılığın ve 
o dolayımla ulusal kültürlerin inşasının 
imparatorluğun Türk/Müslüman 
uyruklarını nasıl etkilediği sorunsalının 
-çok sık sanılanın aksine- bir yansıma 
şeklinde açıklanması kolay değil. Diğer 
ulusalcılıklara tepki olarak doğan Türk 
ulusalcılığı fikrine inanmak yerine, giderek 
devletle özdeşleşmeye başlayan bazı 
Osmanlı uyruklarından konuşulabilir. 
Öncelikle Balkanlar’dan başlayarak kimi 
Müslüman Osmanlı tebaası yeni bir 
kimlik edinmeye başladı. Bu, Balkanlar’ın 
tümel kaybına kadar -küçük bir ulusalcı 
entelektüel grup hariç- Türklükle 
özdeşleşmek anlamına gelmiyordu. 
Müslüman Osmanlı tebaası sadece yitirilen 
savaşların standart mağduru haline 
geldi. Kırım’ın kaybı (1783) ve Yunan 
Bağımsızlık Savaşı’ndan (1821-1829) 
beri yerlerinden, mal ve mülklerinden 
oluyor, sürekli öteleniyorlardı15. 
Yaşadıkları hemen her yerde orasının 
otantik halkından olmadıklarını 
hissetmeye başlamışlardı. Yöreye göre 
değişen bu his sonradan Yunanistan’a 
katılan yerlerdeki Yunanca konuşan 
Müslümanları da kapsıyordu. Onlar hiçbir 
yerde Yunan sayılmayacaklardı. Ama 
Müslüman Arnavutlarda, Boşnaklarda, 
Pomaklarda yere aidiyet daha büyük 
oranda sözkonusuydu. Onların kendilerini 
bölgenin otantik halkı sayabilme imkanları 
belli ki çok daha yüksekti. Kendilerini ulus 

olarak tanımlamayan ve kimliğini öncelikle 
Müslüman olarak belirtenler için bile bu 
büyük oranda böyleydi.

Devletle özdeşleşmede yerel olarak itilmek 
kadar, zorunlu askerlik hizmetinin rolü 
üzerinde de pek az durulmuştur. Hangi 
grupların zorunlu askerliğe tabi tutulduğu, 
hangilerinin bu hizmeti büyük oranda 
yerine getirdiği konusunda kapsamlı bir 
araştırma bilmiyorum. Gayrimüslimler 
zaten 1. Dünya Savaşı’na kadar askerlikten 
muaftılar. Yine aynı döneme kadar Arapça 
ve Kürtçe konuşanların askeri hizmete 
alınması en insaflı anlatımla arıziydi. 
Askere alma sisteminin nüfus kayıtlarının 
azçok sağlıklı ve kapsayıcı olduğu ve 
görevden kaçma imkanı vermeyecek kadar 
yoğun yerleşilmiş, devlet otoritesinin sıkı 
olduğu yerlerde çalışabildiği aşikardır. 
Çoğu yerde Osmanlı yönetimi gençleri 
askere almayı başaramıyordu. Üstelik 
hem Osmanlı Devleti’nin, hem de 
Erken Cumhuriyet’in nüfusa oranla çok 
büyük ordular barındırdığı da hesaba 
katılmalıdır. Dolayısıyla, askere alınabilen 
kitle için epey uzun süren ve yeniden 
kalıplayıcı rolü önemli olan askerlik, 
devletle özdeşleşmenin hiç kuşkusuz en 
verimli aracıydı. 

Devletle özdeşleşmenin askerlikle zorunlu 
bağının geleceği tanımlayıcı olduğu da 
söylenebilir. Bu durum, uyruklarının 
devleti ve biraz sonra da ulus-devleti 
öncelikle bir askeri gerçeklik olarak 
görmesine yol açmıştır belki de. Diğer 
uluslaşma dinamiklerinin pek az çalıştığı 
-çünkü iletişimin, basının, ulaştırmanın, 
öğretimin, pazarın bütünleşmesinin 
gelişmediği- bir ortamda devlet askere 
almayla neredeyse eşanlamlı hale 
gelecekti. Sadece erkekler için değil, geride 
bıraktıkları eşler ve ebeveynler için de... 
Bundan ötürü, “popüler militarizm”in 
Türk ulusalcılığına içsel olduğu iddia 
edilebilir. Karmaşık Osmanlı coğrafyasında 
askere gidenlerle gitmeyenlerin dağılım 
istatistiği nerede ve kimlerin devletle 
özdeşleştiğinin güvenilir ölçütüdür, ama 
bildiğim kadarıyla böyle bir istatistik 
yok. Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet 
subaylarının coğrafi kökenleri konusunda 
da yok. Ama 19. yüzyılın ikinci yarısında 
her Rumelili Türk çocuğunun gelecek 
düşlerini subaylığın tanımladığını 
biliyoruz. 

Devletle özdeşleşmede okullaşmanın 
amblematik rolü üzerinde de durulmalıdır. 
Örneğin, Balkanlar da dahil hemen her 
yerde, ama özellikle Balkanlar’da, devlet 
okullarına sadece kendilerini giderek daha 
fazla devletle özdeşleştirenlerin çocukları 
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devam ediyordu16. Onlar ağırlıklı olarak 
Türkçe konuşan Müslümanlardı, çünkü 
okullar Türkçe eğitim yapıyordu. Buna 
bir ölçüde Türkçe konuşmayan veya yerel 
çift dilli Müslümanlar da eklenebilir. Geri 
kalanların, özellikle Tanzimat ertesinde 
tüm Gayrimüslim grupların kendi dillerinde 
öğretim veren okulları vardı. Özetle, 
kim kendi çocuğunu devlet okuluna 
gönderiyorsa, o devletle gerilimi en az 
olandı diye bir yorum kolayca yapılabilir. 
İşte bu ayrışma artık Büyük-Küçük 
Gelenekler ayrımıyla açıklanamayan bir 
yeni kültürel yapılanmanın temellerini attı. 
Kimlerin geleceğin Türkleri olarak tanım 
kazanacağı, Balkanlar’dan başlayarak bu 
devlete eklemlenme, devletle özdeşleşme 
dinamiği çerçevesinde belirlenmiş olmalıdır. 
Yerel etnodinsel gruplara mensup olanlar 
hemen her yerde kendi ulusalcılıklarını 
inşa etmeye koyuldular. Yerde tanımı 
olmayanlar, coğrafyadan münezzeh olanlar, 
hemen her yerde “oralı” sayılmayanlar ama 
devleti kendi devletleri sayanlar Türkler 
olarak yeni tanımlarını kazanacaklardı. 
Türk ulusçuluğunun Balkanlar’daki bu 
benzersiz kökeni araştırmalarda genellikle 
gözden kaçırılmıştır. 

Ben kendi ulusal kimliğini mevcut bir 
devletle özdeşleşerek kurmak durumunda 
olmuş bir başka ulusalcılık bilmiyorum. 
Ulusalcılığın kültürel kimlik, coğrafi 
tanım ve dil ortaklığı gibi reel ya da hayali 
kökenleri üzerine çok yazıldı. Örneğin, 
Almanya ile İtalya çoğul siyasal parçaları 
birleştirerek uluslaştılar; Türkiye, tam 
aksine Osmanlı’dan artakalanların, başka 
ulusların kapsamına alınmayanların 
uluslaşmasıyla kuruldu. Dolayısıyla 
dünyada, “devletin halkı oldukları için 
dışlananların ulusu” gibi bir tanım en 
azından istisnai olmalıdır. Müslüman 
Balkan halklarının en azından bir kesimi 
böyleydiler. Balkan kökenlilerin yeni  
ulus-devletin kuruluşunda başrolde 
olmaları bir rastlantı değildir herhalde.

Böyle bir uluslaşma sürecinin uzun 
erimli sonuçları olacaktı. Daha iddialısı 
belki de şöyle ifade edilmelidir: Türkiye 
Cumhuriyeti Türklerin ulus-devleti olarak 
kurulmadı; aslında Türklük benzersiz bir 
“devlet-ulus” olarak inşa edildi. Kendisini 
mevcut devletle -ulus-devlet öncesinde 
de bir oranda- özdeşleştirenlerin ulusu 
olarak... Bir zamanlar emperyal coğrafyada 
Türkler de dahil devletle gerilimli, yer 
yer ve zaman zaman kavgalı, çoğunlukla 
ona kayıtsız ilişkileri olan sayısız grup 
vardı. Küçük Gelenekler’in sahipleri 
onlardılar. O ikili sistem çözülürken, bazı 
eski Küçük Gelenek sahipleri, yönetimin 
ve aktörlerinin kültür pratiklerini içeren, 
çünkü onlar tarafından varedilmiş Büyük 
Gelenek’e değil, ama devletin saflarına 
geniş bir katılım yaptılar. Onlar Osmanlı 
coğrafyasında doğmakta olan sayısız 
milliyetçiliklerin hiçbirinin kapsamına 
girmeyenlerdi. Katılanlar Türkler diye 
adlandırılacaktı. 

Doğu Avrupa’da ulusal kültürler, 
Türkiye’dekinin aksine, yerel küçük 
geleneklerin kırsal zemininde inşa 
edildi17. Osmanlı artığı coğrafyanın 
bazı kesimlerindeyse kökeni kırsallıkla 
açıklanamayacak, tarihsel mirasa yaslanma 
iddialarıyla desteklenen Yunan, Ermeni, 
Arap ulusal kültürleri doğmaktaydı. 
Türkler için böyle olmayacaktı. Burada 
neredeyse zahmetsizce Büyük Gelenek 
zaman içinde inşa edilecek yeni ulusalcı 
kültürü vareden temel işlevini gördü. 
Devletle özdeşleşenlerin giderek 
ulusallaşan Büyük Gelenek’le bütünleşmesi 
olağan sonuçtu. Sorun şu ki, 1927’de 
ülkenin yaklaşık %24,2’si kentsel alanda 
yaşıyordu. Bu bile iyimser bir saptamaydı, 
çünkü kent sayılan çoğu yerleşmenin 
yarı-kırsal olduğu da söylenebilirdi. 
Bunun anlamı, yeni inşa edilmekte olan 
ulusal kültürün ulaşacağı toplumsal 
(kentsel) zeminin epey dar; öğretim, 
basın, iletişim ve ulaşımın sınırlı hacimli 

olduğu ve iç pazarın bütünleşmesinden 
söz edilemeyeceğiydi. Dolayısıyla, 
kaçınılmaz olarak yeni kültürel yapılanma 
eski özelliklerini kısmen sürdürdü. Yerel 
kültürel çoğulluk, 1950 ve 1990 sonrasının 
büyük kentleşme atılımlarına kadar, 
azalarak da olsa, varlığını korudu. 

Ulusal kültürün inşasının bir tür militarist 
ortamda gerçekleştiğinden yukarıda söz 
edilmişti. Ancak tam da tırmanış anında 
yaşanan iki devasa yenilginin (Balkan18 ve 
1. Dünya Savaşları) etkileri araştırmalarda 
genellikle ihmal edilmiştir. Özellikle  
1. Dünya Savaşı ülkeyi o denli sarsmıştı 
ki, kırda ve kentte Osmanlı dönemine 
yönelik hiç azımsanmayacak bir antipati 
doğmuştu. Balkan ve 1. Dünya  
Savaşları’nın bitişinin ardından neredeyse 
tüm toplumsal grupların Osmanlı 
geçmişine psikososyal bir yabancılaşma 
yaşadığını bugün gözden kaçırıyoruz. 
Bitimsiz savaşlar, çok uzun askerlik 
hizmeti süreleri, bazı yörelerde erkek 
nüfusta ve işlenebilir toprakta çok ciddi 
düşüşlere neden oldu. Sonuçta, Yiğit 
Akın’ın şu sözlerinin doğruluğundan kuşku 
duymanın zor olduğu bir ortam oluşmuştu: 
“(1. Dünya) Savaşı imparatorluğun 
uyruklarının çoğunun gözünde Osmanlı 
düzenini meşruiyetten yoksun bıraktı. Bu 
anlamıyla, savaş dönemi deneyimi İttihat 
ve Terakki’nin imparatorluğun farklı 
etnodinsel gruplarının bütünlüğünü ayakta 
tutmak için benimsediği ideolojik ve siyasal 
yönelim olan Osmanlıcılığın tabutuna 
çakılan son çiviydi”19. Aynı araştırmacı 
dönemin kaynaklarına dayanarak çok 
büyük bir orduyu ayakta tutma çabasının 
tüm işgücü ağırlığını kadınların sırtına 
yüklediğini ve bunun korkunç sonuçlarını 
ayrıntıyla yazıyor20. Kadın ve çocuklardan 
oluşan köy ve kasabalarla bunların 
arasındaki bölgeleri dolduran dev asker 
kaçağı ve harami kitleleri Anadolu’nun 
çoğu yeri için tipikti. 

Bu noktada karşıt doğrultuda ilerleyen 
iki sosyopsişik durumun belirlediği 
uzun erimli bir ortam oluşacaktı: Bir 
yanda, yukarıda anlatılan devletle 
bütünleşme eğilimlerinin tırmanışından 
konuşulabilirdi. Geleceğin Türklerinde, 
kendi varoluşları için o devletten başka 
hiçbir yerden destek alınamayacağı inancı 
yeşermekteydi. Öte yandan da, aynı 
kitle Balkan ve 1. Dünya Savaşlarının 
ürettiği yıkımdan sorumlu o devlete karşı 
alabildiğine mesafelenmekteydi. Yaşamları 
o devlet sayesinde altüst olmuştu. 
Dolayısıyla, Osmanlı’nın ardından derin 
bir kayıp duygusuyla yakınmayacaklardı. 
Bu koşullarda Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 
kültürel anlamda bir yumuşak geçiş 

5 Eski imgelerin devalüasyonu: İnternet üzerinden 
satışı yapılan tuğralı, armalı yüzükler.

5
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yapıldı. Devlet ve yönetici elit, artık hiçbir 
çekiciliği kalmamış, hatta 1. Dünya Savaşı 
ile birlikte bir tür nefret objesine dönüşmüş 
Osmanlı ile bağlantısı kalmadığını ilan 
etti. Ancak, gerçekte özellikle 1908’den 
başlayan çizginin kültürel, ideolojik ve 
idari açıdan olağan devamı oldu21.

Ülkenin tek metropoliten merkezi ve en 
önemli kültürel üretim odağı İstanbul’un 
işgal yılları ve Erken Cumhuriyet’te 
bu iki eğilimi en sert yaşayan yer 
olduğu söylenebilir. Bu konunun henüz 
yapılmamış kapsamlı araştırmaları davet 
ettiği aşikar. Şimdilik söylenebilecek 
olan, İstanbul’dan hem Ankara’ya 
zaman zaman ve kimi gruplarla destek 
verildiği, hatta Ankara entelijansiyasını 
İstanbulluların oluşturduğu hem de yeni 
bir kültürel yapılanmaya hiç de coşkuyla 
yaklaşılmadığıdır. Atatürk’ün Bağımsızlık 
Savaşı’nın ardından 1 Temmuz 1927’ye 
dek İstanbul’a gelmeyişi bu bağlamda 
anlamlandırılabilir. İstanbul ortamında 
geri kalan Türkiye parçasına yönelik 
bir sempati bulunduğunu söylemek zor 
gözükür. Eski başkent hala ulusal kültür 
üretimiyle fazlaca ilgili gözükmez. 

Ancak asıl önemlisi, 1. Dünya Savaşı 
ertesinde Türkiye özellikle tek metropolü 
İstanbul’da kültürel melezlenmelere 
çok daha açık hale gelmişti. Her tür 
melezlemeyi genelde engelleyen veya 
yavaşlatan iki ana dinamikten konuşmak 
zor değil: Birincisi, kendi kültürel kimliğine 
duyulan özgüven; ikincisi farklı kültürel 
imkanlardan haberdar olmayı engelleyen 
iletişimsizlik. Türkiye’de birincinin 
-kültürel özgüvenin- 18. yüzyıldan 
itibaren, ama Balkan Savaşı’nın kaybından 
başlayarak çok kapsamlı biçimde ve 
nihayet 1. Dünya Savaşı’yla birlikte çok 
ciddi olarak yaralandığı kesin. İkincisinin, 
yani farklı olandan haberdar olma 
imkanınınsa, yavaş ama ciddi biçimde 
arttığı düşünülmelidir. Örneğin, Ukraynalı 
Grichenko Sovyet rejiminden İstanbul’a 
kaçtığında, burada kendisiyle diyalog 
kurmaya hazır kozmopolit bir entelektüel 
ve sanatçı grubuyla karşılaşacaktı22. 
Dostluklar ve diyaloglar tesis edebildi.

Özetle, ulusal kültürün inşasının erken 
dönemi üç karşıt doğrultuda çalışan 
bir gerilimle tanımlıdır. Bir taraftan, 
İstanbul merkezli, şubesi Ankara olan 
bir kozmopolit kültürel güzergah inşa 
edilmekte, Avrupa’da olup bitenlerle 
akrabalıklar kurulmaktadır. Edebiyat, 
sanat, mimarlık, gündelik yaşam pratikleri 
gibi alanlarda modern bir Türkiye 
kozmopolitizmi yaratılmaktadır ve 
yaratılacaktır. Bu çok önemli kültürel 

kozmopolitizmi makalenin konusuyla 
dolaylı olarak ilişkili olduğu için ele 
almayacağım. Yalnızca onun da Osmanlı 
yüksek kültür bölgesi içinde varlık 
kazandığına ve en azından 18. yüzyıldan  
başlayan uzun tarihine işaret etmekle 
yetineceğim. Osmanlı’yla yeni 
karşılaşmaysa, iki yönde hesaplaşma 
şeklinde yaşanmaktadır: İlki, çok travmatik 
bir kaybın ürettiği yakın geçmişe yönelik 
bir inkar ve nefretle; öte tarafta da, uzak 
geçmişin yüceltilmesi şeklinde… Yani, 
Osmanlı geçmişi homojen biçimde sempati 
duyulan bir konu olmayacaktır. Elde 
zaten mevcut olan Yükselme, Duraklama, 
Çöküş şeklindeki historiyografik model 
bu yabancılaşmayı hem anlamlandırdı 
hem de kompanse etti23. Osmanlı’yı bir 
döneme kadar yüceltmeyi, sonrasındaki 
değişimiyse çeşitli yıkıcı sorumlulara 
havale ederek arıza olarak görmeyi sağladı. 
Ama asıl önemlisi, Osmanlı’ya yaklaşımı 
sınıfsal olmaktan uzaklaştırdı. Yukarıda 
kısaca irdelenen Mihnet-Keşan’da 
(1823) bile, Büyük Gelenek’in yüksek 
kültürüyle donanmış İzzet Molla olağan 
bir sınıfsal hodbinlikle konuşabiliyorken, 
bir yüzyıl sonra bu imkan en azından 
ideolojik olarak kalmamıştı. Artık kültürel 
mesafelerden ve çoğulluktan değil, okumuş 
ile cahil arasındaki ayrımdan konuşmanın 
çağı gelmişti. Yaygın biçimde inanılacak 
argüman şuydu ki, ülkedeki çeşitlenme 
artık farklı kültürel yapılanmalardan 
ve tercihlerden değil, eğitimsizlikten 
kaynaklanıyordu. 

Bu koşullarda, yüksek kültürle donanmış 
eskilerin toplum genelinden sınıfsal 
hodbinlikle konuşma imkanını yokeden iki 
homojenizasyon çabası ortaya konacaktı. 
Bir yanda, ulusal bütünlük idealiyle eski 
yerel kültürel yapılanmalar çoğulluğu inkar 
edildi; herkes kendisi farkında olmasa da 
Türk kültürünün taşıyıcısıydı. İkinci olarak 
da eski ikili (Büyük-Küçük Gelenekler) 
kültür sistemi görmezden gelindi; artık 
tüm eski kültürel ürünler her Türkün ortak 
malıydı. Bunun anlamı, örneğin, Taşlıcalı 
Yahya, Baki ve Şeyh Galip ile Karacaoğlan, 
Pir Sultan Abdal, Yunus Emre vb.’nin aynı 
kültürel zemine yerleştirilmesi olacaktı. 
Bunların bazıları 20. yüzyıl başında bile 
yüksek kültürün sınırları dışındaydı, Yunus 
Emre ise heteredoks dinsel görüşü temsil 
ediyordu. Oysa 1990’larda Ramazan’da 
iftar programı Yunus’tan deyişlerle 
açılacaktı. İlk homojenizasyon girişimi 
bağlamında 1960’lara dek, örneğin, halk 
müziği etiketi altında tüm yerel müzik 
gelenekleri tekilleştirildi. Söyleyiş ve dil, 
hatta teknik farklarını silen “Yurttan 
Sesler” anlayışı doğdu. “Folklor oynamak” 
anlayışı çerçevesinde ülke genelindeki tüm 

yerel danslar aynı genellik ve ulusallık 
zeminine kavuşturuldu. Ankara’nın 
fidaydasını, Ege’nin zeybeğini, Erzurum’un 
barını, semahı ve daha nicelerini içeren 
tekilleştirici ulusal folklor inşa edildi24. 

Ne var ki, mimarlık özelinde olup bitenler 
bu homojenizasyonun beklenenden çok 
daha karmaşık meseleler ürettiğini ortaya 
koyacaktı. Gerileme-Çöküş dönemi 
anlatısı eski mimari kültürün kolay bir 
homojenizasyonuna imkan vermedi. 
Geçmişten kalan her şeyin aynı hızla 
benimsenmesi mümkün değildi. Gerileme 
ve Çöküş mimarileri Yükseliş’in kanıtı 
gibi tahayyül edilen Klasik Osmanlı 
mimarisiyle eşitlenemeyecekti. Onlar 
“sorunluydu”. Dolayısıyla, geçmişe 
yönelik ideolojik sempati de ulusalcı bir 
gerilimle zedelendi: 18. ve 19. yüzyıllarda 
Osmanlı’nın Avrupa ile mağlup kimliği 
bağlamında karşılaşmasının ulusal mimari 
mirasın kalitesini ve saflığını tahrip ettiği, 
dolayısıyla ürünlerinin önemsiz olduğu 
inancı üretilecekti. Değerli olan her 
mimari varlık Avrupa kökenli bozucu 
etkiler öncesinde inşa edilendi! Ama 
mesele bundan da ibaret değildi. Bir 
yanda Osmanlı Yükseliş Dönemi mimarisi 
yüceltilecek, öte yandan da inşai çevrenin 
çoğunluğunu vareden kentsel düzen ve 
konut stoğu antipatiyle değerlendirilecekti. 
Klasik Osmanlı mimarlığı yeni ulusal 
kültürün bileşenlerinden biri olarak 
kutsandı. Başarıları bugüne uzanan 
bir süreçte sürekli parlatıldı. Ne var 
ki, geleneksel kentsel düzen plansızlığı 
nedeniyle aynı sempatiye hedef olmadı. 
Onun modern kent planlama girişimleriyle 
yeni bir disipline ve düzene kavuşturulması 
amaçlandı. Konut stoğuysa Erken 
Cumhuriyet’ten başlayarak yarım yüzyıl 
boyunca modern taleplere yanıt vermediği 
için giderilmesi gereken bir arıza gibi 
görüldü. Aslında durum ondan da 
daha karmaşıktı: Bir taraftan çağdışı ve 
konforsuzdu, öte taraftan da, yerelliğinden 
sıyrılmış “Türk Evi” bizi biz yapan 
değerlerimizden biriydi. Daha doğrusu, 
ulusallığı ve estetiği olumlananlar, konfor 
ve hijyen koşullarının yetersizliği öne 
sürülerek mahkum edilecekti. İdeolojik 
olarak sempati duyulan, reel olarak 
antipatikti. Eski fiziksel çevrelerin estetik 
ve tarihsel değeri üzerinde konuşmak ve 
ikna etmek, Erken Cumhuriyet bir yana, 
1970’lerde bile kolay olmayacaktı. O 
yılların koruma ile ilgili metinleri yaygın 
biçimde, kentsel ölçekli ve konut merkezli 
koruma talebinin düşük olduğuna ve 
konuya yönelik toplumsal kayıtsızlığa 
ilişkin yakınmalarla doludur. Onyıllar 
boyunca “eskiye rağbet” yoktu.  
1970’lerde bile eski konut stoğunun 
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değerinden söz edenleri, kırda ve kentte 
geleneksel evsahiplerinin “bu sefil 
evlerin nesini beğeniyorsunuz” şeklinde 
eleştirmeleri olağandı. 

Şimdi değişen ne? Türkiye genelinde 
bütünlüklü geleneksel kent parçası ve 
kaydadeğer sayıda geleneksel konut 
kalmayınca Osmanlı mimarlığından 
sempatiyle konuşmak artık mümkün 
hale geliyor. Kentlerin büyümesi, kentsel 
arsaların rant baskısı altında kalışı gibi 
nedenlerle geleneksel konutlar kolayca 
silinip gittiler. Önceki paragrafta anlatılan 
çelişki ortadan kalktı. Yenisiyle yer 
değiştirmesi, yıkılıp apartmanlaşarak 
servet üretmesi beklenen, o nedenle 
“başa bela” olarak nitelenen geleneksel 
ev artık sevilebilirdi. Mevcut yapı 
stoğunun o denli küçük bir yüzdesini 
oluşturuyordu ki, artık korunması talep 
edilebilirdi. Hatta ülkenin her köşesinde 
“modern” donatılara sahip geleneksel ev 
illüzyonlarıyla avunulabilirdi de.

Öte yandan, yeni kent halkı kozmopolit 
modern kentlilik, liberal kapitalist 
ekonomi ve bitimsiz değişim gerçeğiyle 
yüzleşince, eski organik cemaat 
(Gemeischaft) yapılarını özlemeye 
başlayacaktı. Sözgelimi, Osmanlı 
mahallesinin yıkılıp gitmiş, büyük oranda 
düşsel yardımlaşmacı ve dayanışmacı 
yapılarının nostaljisi gündeme geldi. 
Osmanlı çağı artık, kendisini kente 
taşınınca yapayalnız ve kültürel anlamda 
dayanaksız hissedenlerin hayal ettiği “yok-
zaman”dı. Bugün yokluğundan yakınılan 
her şey Osmanlı’da vardı: İnsancıl ilişkiler, 
güvenilir sabit değerler, ahlaki tutarlılık, 
ekonomik stabilite, inanç samimiyeti, 
dünya siyaseti bağlamında “vurduğunda 
ses getiren” kabadayı bir yönetim o “yok-
zaman”ı karakterize edeceklerdi. Buna 
“Cumhuriyet dönemini ötekileştirmek” 
adını vereceğim. Toplumun bir kesimi için 
Cumhuriyet o düşsel Osmanlı’nın ayna 
imgesine dönüştü. Eskide ak olan her şey 
yenide karaydı artık. Yol açılınca, bir 
zamanlar Gerileme ve Çöküş diye nitelenen 
dönemler de ideolojik işlevselliklerini 
yitirdiler. Bir tarihsel figür olarak 
aşağılanması da, yüceltilmesi de anlamsız 
ve naif olan 2. Abdülhamit merkezli bir 
“kült” inşa etme çabaları bile gündeme 
geldi. 

***

Osmanlı ile özdeşleşmek meselesini 
tartışmak için yukarıda aşırı denebilecek 
kadar yalın bir çerçevede özetlenen bu 
kültürel yapılanma değişimini eksen almak 
anlamlı olur. Ama önce, bugün kendilerini 

Osmanlı ile özdeş sayan grupların nasıl 
düşünmekte olduğu hakkında fikir 
verici birkaç örnek görmek aydınlatıcı 
olacaktır. Örneğin, Osmanlı’ya hiç de 
sempatiyle bakmayan başlangıçtaki 
dörtlüğe yönelik popüler tepkileri görelim. 
Bugün o dörtlüğü yazıp internet araması 
yapıldığında 11.700 kadar göndermeyle 
karşılaşılıyor. Dörtlüğe geçerlilik 
döneminin kapanışının üzerinden en az 
150 yıl geçtikten sonra verilen tepkilerin 
bazıları şöyle25: 

“bu cümleyi kullananlar özellikle yerleşik 
düzene geçmeyi reddeden şia etkisi altında 
kalmış yörüklerdi. o yüzden onların bu tür 
ifadeler kullanmaları çok tabii ve pek bir 
şey ifade etmiyor.”

“bu cümlenin söylenmesindeki bütün saik 
şii-alevi/bektaşi önderlerin (mesela bir 
otman baba vardır) yörükler üzerindeki 
etkisi dolayısıyle merkezi sünni devlet 
karşısında kendini konumlandırmasıdır. 
bunlar inançları itibariyle hep osmanlı’nın 
karşısında oldular. bu sebeble o tür 
laflar etmeleri beklenebilecek ve garip 
karşılanmayacaktır.”

“anadolu’da yaşayan bir kısım halkın 
şanlı osmanlı imparatorluğumuza sitem 
dolu sözleri. çok şanlı, aşırı şanlı, acayip 
şanlı imparatorluğumuz hakkında ileri geri 
konuşan celalileri hep birlikte kınayalım.” 

Bu tepkiler kuşkusuz çok çocuksu, hatta 
ilkel. Burada alıntılanmayan bazıları 
dörtlüğün anlamını bile kavrayamıyor. 
Örneğin, “ekende yok, biçende yok” 
dizesini “eken de yok, biçen de yok” 
şeklinde okuyup ülkede çalışan insan 
kalmadı diye anlamlandıran bile var. 
Ancak, genelde tepkiler/yorumlar 
bugünkü ortamda mevcut Osmanlı ile 
ilişkilenme olgusu için örnekleyici. Onları 
yazanların kendilerini ve Osmanlı’yı 
ne olarak gördüğüne işaret ediyorlar. 
Yüzlerce yıl önce olup bitmiş konuları 
doğrudan gözlemlemişçesine açıklıyor 
ve daha önemlisi taraf tutuyorlar. İlginç 
olan, Osmanlı çağından konuşurken 
merkezi yönetimle hemfikir olmayanları 
lanetleyen tarafta oluşları. Osmanlı’yı 
öz malları sayıyor ve onunla özdeşleşme 
yaşamamış sayısız etnodinsel grubun 
ve eski yerel gerilimlerin farkına bile 
varmıyorlar. Bugün “İmparatorluğa 
sahip çıkan”ların önemli kesiminin bir 
zamanlar coğrafyanın sayısız köşesinde 
Osmanlı ile özdeşleşmeyen, hatta muhalif 
gruplar oluşturan ataların soyundan 
gelebileceğini düşünmüyorlar bile. Ordular 
oluşturup merkezi yönetimle meydan 
savaşları veren o “Celaliler”in soyundan 

gelen milyonlarca insanın yeni Türk 
vatandaşlarına dönüştüğünden habersizler. 
Erken 19. yüzyılda 2. Mahmut’un merkezi 
otoriteyi tesis edişine kadar Osmanlı 
topraklarının “ayan” denilen yerel güç 
odaklarının egemenliğinde alabildiğine 
parçalanmış olduğunu bilmiyorlar. Onların 
İstanbul’daki yönetime sadece nominal 
olarak bağlı, ama belli ki onunla ve 
kültürüyle özdeşleşmeyen, hatta direnen 
yerellikler tanımladıkları da meçhulleri. 

Yeni Osmanlıcı ideolojiyi ve daha çok da 
düşü ayakta tutan şey, bu yeni bilmeme ve 
sözde-bilme merkezli özdeşleşme. Yüzyıllar 
boyunca küçük bir yönetici elitten 
başkasını nitelemeyen Osmanlı terimi artık 
Cumhuriyet Türkiyesi’nde yaşayan dev 
bir çoğunluğun kimlik bileşenlerinin en 
sevileni. Bu, paradoksal olarak, ulusalcı 
kültürel yapılanmanın bir yüzyılı aşan 
süredeki başarılı inşasını kanıtlıyor. 
Büyük ölçüde monolitik bir Türk 
kimliğinin Osmanlı’nın ta kendisi olarak 
kurulduğunu anlıyoruz. Bir yüzyıldan 
kısa sürede okul tarih kitaplarının 
anlattığı “Türklerin Osmanlılığı-
Osmanlı’nın Türklüğü” ideolojisinin 
ne denli yaygın biçimde benimsendiği 
görülüyor. Cumhuriyet kendi başarısının 
öngörülmemiş sonuçlarını yaşıyor. 
Türkiye’yi yukarıda anlatıldığı biçimde 
ulus-devlet değil, devlet-ulus olarak inşa 
edince, geçmişi de devletle, Osmanlı 
Devleti’yle muhayyel bir özdeşleşme 
çerçevesinde görmek kaçınılmaz oluyor. 
Yukarıdaki internet alıntılarının adeta 
eski Osmanlı tarihçilerinin popüler ve 
çocuksu versiyonları gibi oluşu bunun bir 
dışavurumu. 

Dolayısıyla, 100-150 yıllık bir 
antrenmandan sonra eskiden sözkonusu 
olmamış bir bütünsel kültürel yapılanma 
artık var. Ancak, sonuç duygudaşlık, 
kardeşlik ve ulus coğrafyasını saran bir 
anlayış ortamı haline gelmiyor. Aksine, 
derin bir empati yoksunluğu oluyor. 
Türkiye halkının çok geniş kesimi adeta 
Osmanlı merkezinin temsilcisiymiş, 
Osmanlı Büyük Gelenek’ine mensupmuş 
gibi, onun muhayyel dilinden konuşuyor. 
Osmanlı’ymış gibi, sözgelimi 16. ve 
17. yüzyıl tarihçilerinin argümanlarını 
kullanıyor. Hemen taraf tutup Şia, Celali 
gibi terimlerle gerçek anlam ve dertlerinin 
ne olduğunu hiç mertebesinde bildiği  
4-5 yüzyıl öncenin aktörlerine ayar 
veriyor. Yukarıdaki alıntılarda yok, ama 
2. Abdülhamit’i ve dönemini savunuyor. 
Tarihte kendisine düşman ve dostlar 
buluyor. “Osmanlı da zaten bundan battı” 
gibi tartışılması bile akla ziyan argümanlar 
sıralayabiliyor. İronik olan şu ki, tüm 
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bunları sadece iki yüzyıl önce Osmanlı 
merkezini elde bulunduran, kendi yüksek 
kültür alanı dışındakileri hiç de sempatiyle 
görmeyen bürokratik seçkinlerin 
dilini kullanarak yapıyor. Hiç de uzak 
olmayan zamanlarda ataları dışlanan, 
yer yer aşağılananlar, önceki kuşakları 
kendisiyle özdeş görmeyen Osmanlı’yla 
özdeş olduklarına inanıyor. Bunun bir tür 
historiyografik “Stockholm sendromu” 
olduğunu görmek zorundayız. Kendisini 
baskı altında tutan güce giderek aşık olma 
hali bu. 

Dolayısıyla Osmanlı olağan bir tarihsel 
geçmiş parçası olmaktan çıkıp bugünden 
nefret etmek, geçmişi idealizasyon ve 
süblimasyona uğratmak için başvurulan 
bir referans dönem olup çıkıyor. Burada 
kötü ve başarısız olan her şey Osmanlı’da 
iyi ve başarılı. Bugün kendilerini sınıf 
ve grup olarak hakettikleri toplumsal 
konumda ve saygınlıkta bulmayanlar, 
geçmişte öyle olduklarına inanıyor, 
“Stockholm sendromu” yaşayarak düşsel 
bir Osmanlı’ya aşık oluyorlar. Sonuç 
dünya genelinde benzersiz biçimlerde 
tezahür ediyor: Köprüler Fatih Sultan 
Mehmet, Yavuz Sultan Selim, üniversiteler 
Osman Gazi, hastaneler Abdülhamit 
gibi adlar taşır hale geliyor. Cumhuriyet 
Osmanlı’nın bağrında doğmuştu, şimdi 
Osmanlı Cumhuriyet’in bağrından 
yeniden doğuyor. Sorun şu ki, böyle bir 
anakronizmin çok vahim sonuçları olması 
da kaçınılmaz, çünkü tarihin vitesi ve 
direksiyonu yok. Onu ileri geri istediğimiz 
yön ve doğrultuda hareket ettiremeyiz. 
Sadece ettirdik sanıp bir hayal aleminde 
yaşamak kuşkusuz mümkündür. 

Bugünün Türkiye’sinde bu tür sanrılar 
ve melankoli içinde yaşayan geniş kitleler 
var. Hem bir yok-mekan ve yok-zaman 
olan Osmanlı eksenli halüsinasyonlar 
görülüyor, hem de bunlar gerçeklerle 
çarpıştığında melankoliye düşülüyor. 
Bunun siyasal ve kültürel uzanımları 
var. Örneğin, kadir-i mutlak Osmanlı 
sultanının modern versiyonunu üretmek 
toplumun önemli kesimini eskiye yapılan 
göndermelerle kolayca ikna edebiliyor. 
Historiyografik kurgu modern siyasete 
altlık oluşturuyor. Yıllarca okul ders 
kitaplarında üstün akla sahip Fatih, 
Yavuz, Kanuni gibi insanüstü önderlerin 
çocuksu öyküleriyle beslenenler, onun 
modern bir eşdeğeri olmasını da olağan 
karşılayabiliyor. Tasarım alanında  
“tarihle buluşma” adına kitsch nesnelerle 
bezeli iç mekanlar ortaya konuyor. 
Sözde-Osmanlı mücevherleri yapılıyor. 
En alelade lokantalar Osmanlı Mutfağı 
gibi adlar taşıyabiliyor. 19. yüzyıl sonuna 

ait Osmanlı armaları kamyon, taksi süsü 
oluyor. Mimarlıkta yapılan Osmanlıcı 
tasarımlarınsa sözünü bile etmeyeceğim. 
Kısacası, Türk ulusuyla Osmanlı’yı 
özdeşleştirmeye yönelik yüzyıllık çaba 
olağan sonuçlarını veriyor. Ancak, 
bundan ortaya yalnızca antidemokratik 
bir retrotopya çıkıyor; bütünleşik, 
dayanışmacı, uzlaşmacı, toleranslı, uyumlu 
bir toplum değil. ■ Uğur Tanyeli
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Mevcut İktidarın 
Mimarlık 
Alanındaki 
Selçuklu-Osmanlı 
Dayatması  
Ne Tür Sorunlar 
Yaratıyor?
İlhan Tekeli ■ AKP iktidara geldikten 
sonra kamunun yaptırdığı binaların 
Selçuklu-Osmanlı stilinde olması 
konusunda ideolojik bir dayatmayı 
oldukça yaygın bir biçimde uyguladı 
ve uygulamaya devam ediyor. Ben 
başlangıçtan beri bu uygulamaların 
karşısında vaziyet aldım. Bu konuda 
karşıma çıkan fırsatları değerlendirmeye 
çalıştım. Arredamento Mimarlık bu 
konuda bir dosya hazırladığını bildirerek 
benden bir yazı istediğinde de severek 
kabul ettim.

Bu yazıda, bu konudaki, üç farklı sorunu 
ele alarak irdelemeye çalışacağım: İlk 
olarak siyasetin böyle bir dayatma 

yapmasının meşruiyetini sorgulayacağım, 
bunu böyle bir dayatmanın ne tür 
bir insan hakları sorunu oluşturduğu 
konusunda bir tartışma izleyecek. 
Son olarak da böyle uzun süren bir 
uygulamanın mimarlık tarihçileri için 
ne tür kavramsal sorunlar yarattığını 
ele alacağım. Yazıyı, bunun ne tür bir 
iktidar sorunu olduğu üzerinde durarak 
sonuçlandıracağım. 

I. Siyasetin verebileceği kararların 
sınırları nelerdir?
Felsefeden pratikte eylemlerimizi 
yönlendirmekte kullandığımız üç farklı 
türde pratik yargı olduğunu biliyoruz. 
Bunlar bilimsel yargılar, ahlak ve 
estetik yargılarıdır. Yargılarda, bilim 
alanında doğru-yanlış, ahlak alanında 
iyi-kötü, estetik alanında güzel-çirkin 
kavram çiftleri kullanılmaktadır. Bilim 
alanında bize bir öneri yapıldığında, 
bu önerinin doğru ya da yanlış olduğu 
yargısına varılarak, geçerli olup olmadığı 
saptanmakta ve ulaşılan sonuca göre, 
bu öneriyi kullanmaya başlıyor ya da 
eliyoruz. Toplumda bir kişiye ya da gruba 
bir eylem yapması önerildiğinde iyi ya 
da kötü diye ahlaki bir yargı verilmekte; 
sonuca göre de eylem gerçekleştiriliyor ya 
da gerçekleştirilmiyor. Estetik bir konuda 
da güzel-çirkin yargısına bağlı olarak 
uygulama yapılmaktadır.

Bir toplumda yaşayan bireyler olarak her 
birimiz ayrı ayrı bu üç yargıyı da verme 
kapasitesine sahip miyiz? Bu sorunun 
yanıtı hayırdır. Bilimsel yargılar, bilimsel 
yöntemleri kullanarak, bilim insanları 
tarafından verilebilmektedir. Ahlak 
yargıları, bir kişi için neyin iyi kötü 
olabileceği yargısına dayanmaktadır. 
Özneldir ancak onun tarafından 
verilebilir. Estetik alanında da bu yargılar 
uzmanları yani sanat kritikleri tarafından 
verilecektir.

Temsili demokrasiyle yönetilen bir ülkede, 
tüm insanların biraraya gelerek, tüm 
kararları vermeleri olanaksız olduğundan 
insanlar bu kararların verilmesinde 
kendilerini temsil edecek olanları seçimle 
saptamaktadırlar. Seçim yoluyla bireylerin 
karar verme yetkileri seçilmiş siyasetçilere 
devredilmiş olmaktadır. Bu açıktır. 
Ama burada yine de sormak gerekir: 
Siyasetçilere seçimle devredilen üç pratik 
yargı alanından hangisidir? Siyasetçilere 
devredilen yalnızca ahlak yargısıdır, bilim 
alanında ve estetik alanında karar verme 
yetkisi onlara devredilmemiştir. Zaten 
bireylerin eğer yeterli uzmanlıkları yoksa 
bu alanlarda karar verme yetkileri yoktur 
ki siyasal seçimlerle devredilsin.

Oysa siyasetçiler kendilerine 
devredilmemiş karar alanlarında da yetki 

1
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kullanmaya çalışmaktadırlar. Bunun 
sık sık verilen bir örneği Emet Belediye 
Meclisi’nin fay hattının yerini değiştirme 
kararı almasıdır. Bu yetki aşılarak 
verilmiş bir karardır, bir gülümseme 
yaratmaktan başka bir anlamı olamaz.  
Bir siyasetçinin hangi binanın 
yapılacağına ilişkin olarak vereceği karar 
iyi-kötü yargısına ilişkindir. Ama bu 
binanın mimarlık stilinin ne olacağına 
ilişkin karar estetik alanına ilişkindir. 
Siyasetçiye bu konuda devredilmiş bir 
yetki yoktur. Bu konuda bir kararı 
dayatan bir siyasetçi yetkisini aşarak bir 
yetki gaspı yapmış demektir.

Burada saptamasını yaptığımız 
siyasetçinin estetik konulardaki bu 
tür dayatmalarının mimarlık/sanat 
tarihi bakımından ne tür sorunlar 
oluşturduğunu ileride ele alacağız. Ama 
bir siyasal rejim bu tür dayatmalarda 
bulunuyorsa, öncelikli sorun bu rejimin 
nasıl adlandırılacağı olmaktadır. Bir 
siyaset kendi yetki alanları dışına çıkarak 
daha geniş bir alandaki olup biteni 
belirliyorsa, totaliter bir eğilimi var 
demektir. 

II. Siyasetçinin estetik konulardaki 
dayatması ne tür bir insan hakları 
sorunu yaratmaktadır?
Demokratik ve siyasetçilerin dayatma 
yapmadığı bir toplumda bir dönemin 
mimarlık performansı; mimarlık 
eğitimi, mimarlık hizmetleri piyasası, 
mimarlığa ilişkin yayın organlarının 
yarattığı karşılıklı etkileşme vb. 

sonrası oluşacaktır. Toplumun yaşamı 
içinde oluşan, ortaya çıkan değişik 
mimarlık pratikleri, zamanı geldiğinde 
mimarlık/sanat tarihçileri tarafından 
değerlendirilecek ve adlandırılacaktır. 
Her dönem kendi koşullarında binalarını 
üretirler. İster Selçuklular, ister 
Osmanlılar döneminde olsun, binalarını 
Selçuklu ya da Osmanlı mimarisi olsun 
diye üretmemişlerdir. Onlar binalarını 
üretmişler daha sonra zamanı geldiğinde 
mimarlık/sanat tarihçileri onların 
yaptıklarını adlandırmışlardır.

Bu sürece siyaset tarafından müdahale 
edilmesi, o toplumda yaşayan iki 
grubun insan hakları konusunda ihlal 
yaratmış olmaktadır. Bunlardan birincisi 
tasarımcının/mimarın yenilikçilik 
hakkının önünün tıkanmasıdır. 
Günümüzde yenilikçilik bir insan hakkı 
olarak kabul edilmektedir. Her geçen 
günde onun içeriği genişlemektedir. Bu 
hak iki yönlüdür. Hem tasarımcının hem 
de kullanıcının ayrı ayrı yenilik hakları 
bulunmaktadır.

Mimarlar için önemli olan tasarımlarının 
uygulanarak binaların gerçekleştirilmiş 
olmasıdır. Devletin kamu binalarının 
tasarımının bazı özelliklerini Selçuklu-
Osmanlı stili diye dayatması, 18 yıl küçük 
bir süre değildir, Türkiye’de mimarların 
yaratıcılığına ilişkin alanda önemli bir 
daraltma yapmış demektir. Bir mimar iş 
alabilmek için devletin dayatmasını kabul 
ederek tasarımını gerçekleştirdiğinde, 
daha başlangıçta iddiasını kaybetmiş 

demektir. İşi almakta ama kendisini de 
büyük ölçüde yok etmiş olmaktadır. 
Türkiye’de bu dönemde mimarının ismini 
açıklamaktan kaçındığı çok sayıda bina 
yapılmış bulunmaktadır. Kentte yapılan 
her binanın dış yüzü kamu alanındaki 
görünümüyle kentlilerin yaşamına 
girmektedir. Bunun belli bir şekilde 
belli bir stille sınırlanması da kentlilerin 
özgürlük alanına bir müdahale anlamına 
gelmektedir. Kentli bir tür anakronizme 
mahkum edilmeye çalışılmaktadır. 
Böylece insanları günümüze ve 
geleceğe yönelmesinin önünde bir engel 
oluşturulmaktadır.

III. İktidarın 18 yılı aşan dayatması 
mimarlık tarihçilerini ne tür 
kavramsal sorunlarla karşı karşıya 
bırakıyor?
AKP 18 yıldır iktidarda, bu çok uzun 
bir süre. Bu dönemde cami, okul, adliye 
sarayı, toplu konut, Cumhurbaşkanlığı 
külliyesi vb. çok sayıdaki kamu binası 
iktidarın “Selçuklu-Osmanlı Mimarisi” 
dayatması altında inşa edildi. Hatta bazı 
kamu binalarının mantolanması sırasında 
binaların cephelerine “Selçuklu-Osmanlı 
Mimarisi” görüntüsü kazandırıldı. 
Sonuçta bu dönemde bina stokuna 
eklenen yeni binalar içinde oldukça büyük 
bir oranı bu tür yapılar oluşturmaya 
başladı.

Bu dönemi yazan mimarlık 
tarihçileri bu binaların varlığını 
nasıl değerlendirecekler? Yollardan 
biri Türkiye’deki mimarların özgür 

1 Yakutiye Medresesi, 
Erzurum (SALT Araştırma, 

Erem Çalıkoğlu Arşivi).
2 Mihrişah Valide Sultan 

Külliyesi, İstanbul  
(SALT Araştırma, Ali Saim 

Ülgen Arşivi).
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iradeleriyle tasarlanmadığı için bu yapıları 
mimarlık tarihinin söylemi dışında 
bırakmaktadır. Binalar toplum içinde 
varlığını korurken, onları görmezden 
gelmek, bir kaçış olur. Ama bu binaların 
tarihten alınan/taklit edilen biçimlere 
atıf yaptıklarından hareket ederek de 
bu binaların tasarımlarının tarihselci 
olduğunu söyleyerek de geçiştiremeyiz. 
Bir tasarımcı ele aldığı konuya ve 
insanlar üzerinde yaratmak istediği 
etkiye dayanarak, kendi özgür seçmesiyle 
tarihi bir biçime atıf yapabilir. Kültürel 
süreklilik kaygıları yüksekse böyle bir 
yaklaşıma gereksinme duyabilirler. 
Tarihselcilik tasarımcının kendi iradesiyle 
gerçekleştirdiği bir seçmeciliktir. Oysa 
Türkiye’de yaşanmakta olan “Selçuklu-
Osmanlı Mimarlığı” uygulamalarında 
tasarımcının iradesine dayanan bir seçim 
yoktur. Bir dayatma sözkonusudur. 
Durumu doğru olarak temsil edebilmek 
için yeni bir kavrama gereksinmemiz 
bulunmaktadır. Bu konuda Neşe 
Gurallar’ın yaptığı ayrıntılı çalışma, 
bize bu durumda tarihselciliği değil 
“tarihsiciliği” kullanmamızı öneriyor. 
Neşe Gurallar’ın ulaştığı bu sonuca 
ben de katılıyorum. “Selçuklu-Osmanlı 
Mimarlığı”, bir ideolojik tercih olarak 
tasarımcıya dayatıldığı için, tasarımcıyı 
katı şekilde bağlıyor. Böyle olunca da bu 
durumda gerçekleşen tasarım pratiğini 
“tarihsicilik” olarak adlandırmak 
gerekiyor.

Tabii sadece tarihsicilik saptamasını 
yapmak yetmez. Dayatılan “Selçuklu-
Osmanlı Mimarlığı” tarihsiciliğinin 
içeriğini de tartışmak gerekir. Mimarlık 
tarihi kitaplarında Selçuklu Mimarlığı, 
Osmanlı Mimarlığı ayrı ayrı olarak yer 
almaktadır. Tabii, aynı topraklar üzerinde 
birbirini izleyerek varolan Selçuklu 
ve Osmanlı mimarlıkları arasında bir 
etkileşme vardır. Osmanlı Mimarlığı bu 
etkileşmenin sonuçlarını taşımaktadır. 
AKP iktidarı Osmanlı mimarlık geleneğini 

değil kendi yeni icat ettiği bir şeyi 
“Selçuklu-Osmanlı Mimarlığı” diye 
dayatmaktadır. Günümüzde “Selçuklu-
Osmanlı Mimarlığı” uygulaması diye 
topluma sunulan binalara baktığımda, 
yapılmak istenenin Selçukluların abartılı 
taç kapı geleneğini bir şekilde yeniden 
canlandırmak olduğunu görüyorum. 
Selçuklular döneminin cami, han, 
darüşşifa vb. kamu binalarının ön 
cephelerine anıtsal giriş kapıları yapılıyor, 
ön cepheler ve kapı bir bütünlüğü 
olacak şekilde güzel işlenmiş taşlarla 
süsleniyordu. Bina da neredeyse bu 
görkemli kapıyla özdeşleşiyordu. 
Osmanlı binalarında da girişte taç kapılar 
bulunuyordu. Ama bu kapılar kendi 
işlevlerine uygun olan sınırlara geri 
çekilmişlerdi. Abartmadan kaçınılıyordu. 
AKP döneminde yapılması dayatılmış 
olan yeni binalara bakıldığında esas 
kaygılarının Osmanlıların geri plana 
ittiği abartılı taç yapı yapmayı yeniden 
“dayatmak” olduğu görülüyor. 
Selçuklularda bu taç kapı geleneği 
tek katlı binalarda uygulanmışken, 
günümüzde yapılan binaların hemen 
hemen hepsi çok katlıdırlar. Bu çok katlı 
binalara taç kapı yapmak kavramsal 
sorunlar taşıyor. Tüm katları içine alan 
kapı nişleri oluşturuluyor. Büyük kısmının 
içinden geçilemeyen bir kapı yüzeyi 
sözkonusu oluyor.

IV. İktidar sorunsalını tartışarak 
yazıya son vermek 
Eğer bir yerde siyaset mimarlık alanına 
müdahale ediyorsa, bu müdahalelerin 
gerisinde hep bir iktidar sorunu 
bulunmuştur. AKP’nin “Selçuklu-
Osmanlı Mimarisi”ni dayatmasını da bir 
iktidar oyunu olarak okumak olanağı 
bulunmaktadır. Bu iktidar oyununu hem 
mikro hem de makro düzeyde ayrı ayrı 
okumak olanaklıdır. Mikro düzeyde 
AKP’nin taç kapı takıntısının arkasında 
böyle bir iktidar referansı bulunabilir. 
Kapı bir yere girişi çıkışı denetleyen 

iktidar araçlarından biridir. Kapıyı 
denetleyemeyen iktidarını sürdüremez. 
Taç kapı takıntısı onu vurgulamakta 
önplana çıkarmaktadır diye okunabilir.

Esas olarak AKP’nin ideolojisinin bir 
parçası olarak “Selçuklu-Osmanlı 
Mimarlığı”nı dayatmaya çalışması bir 
makro iktidar oyunudur. Eğer AKP 
dayatmasa Türkiye’nin işleyişinin normal 
kanalları içinde toplumdaki mimarlar 
böyle binaları tasarlamayacaklar, 
binaları yaptıran aktörler böyle binalar 
yaptırmayacaklardır. Ama AKP iktidar 
olunca toplumun eğilimleri dışındaki 
bir mimarlık stilinin gerçekleşmesini 
dayatabilmektedir. AKP bu binaları 
kendi iktidarının bir göstergesi olarak 
yorumlayabilmektedir. Bu binaların 
yaygınlaşması ve görünürlüğünün artması 
AKP’nin ya da başkanının muktedirliğinin 
bir göstergesi haline gelmekte, bu 
amaçla kullanılmaktadır. Kanımca bu 
rahatsız bir iktidar durumudur. Dayatma 
pozisyonu ortadan kalktığında bunun 
uygulanmasının sürdürülemeyeceğini 
biliyorsanız, ilgilendiğiniz alanda Foucault 
ya da Gramsci anlamında bir iktidar 
oluşturamamışsınız demektir. Foucault 
ve Gramsci hiyerarşik güç ilişkileriyle 
oluşturulan iktidar anlayışını sorunlu 
olarak görmektedir. Onların öngördüğü 
iktidar, güç ilişkileriyle değil söylemler 
üreterek, sosyal ilişkiler ve düşüncelere 
egemen olarak üretilecektir. Bu iktidar 
ilgilendiği alanın her yerinde, her ilişki 
içinde sürekli yeniden üretilmektedir. 
Bunun için ilgilenilen alanda yapılmakta 
olanın haklılaştırma mekanizmalarının 
üretilmiş olması gerekir. AKP, “Selçuklu-
Osmanlı Mimarlığı Dayatması”nın 
yanına yeterli haklılaştırma argümanlarını 
koyamadığı için “dayatma” olmazsa 
yeniden üretilemeyecektir. Bu nedenle 
iktidardan iş alarak bu doğrultuda 
uygulama yapan tasarımcıların isimleri 
ortada çok dolaşmamaktadır.
■ İlhan Tekeli, Prof.Dr.; Şehir ve Bölge 
Plancısı.

3 Kocaeli Üniversitesi  
Körfez Kampüsü (korfez.bel.tr).
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İdeolojik 
Tarihselcilik 
Olarak “Osmanlı-
Selçuklu”:
Bir Araştırma 
İzleği Önerisi

Bülent Batuman ■

…İşte bu yüzden, gerçekte bir içeriği 
olmayan, fakat bugün bir milli mimari 
üslubun imkanlılığı illüzyonunu siyasal 
bir gerçeklik olarak kuran “Osmanlı-
Selçuklu” temsilinin içeriksizliğini 
ispatlamaya çalışmak nafile bir çabadır.

Arredamento Mimarlık’ın “Tarihi Ne 
Yapsak?” temalı 285. sayısında yer alan 
(yukarıdaki alıntının da kaynağı olan) 
yazımda “Osmanlı-Selçuklu” ifadesini bir 
temsil olarak ciddiye almak gerektiğini 
öne sürmüştüm1. AKP iktidarının 
başlangıcından yazının yazıldığı tarihe 
kadarki süreçte “Osmanlı-Selçuklu” 
diye isimlendirilen mimari örneklerin 
geçirdiği dönüşümü inceleyen yazı, 
yazıldığı dönemin sıcak konusu olan 
Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin erken 
bir analizi ile devam ediyordu. “Osmanlı-
Selçuklu” diye adlandırılan bir milli 
mimari üretme girişiminin o tarih itibarıyla 
yaklaşık on yıllık geçmişi olmasına 
rağmen, yazıyı da, içinde yer aldığı dosyayı 
da güdüleyen şeyin, açılışı aynı yılın  
29 Ekim törenlerine yetiştirilen ve yoğun 
siyasal tartışmaların konusu olan yerleşke 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
Gerçekten de o günlerin gazete 
sayfalarında yapılacak kısa bir araştırma 
ile, yeni seçilmiş cumhurbaşkanının hemen 
her gün verdiği demeçlerle yerleşkeyi 

“Osmanlı-Selçuklu” mimarisinin bir 
örneği olarak tanımladığını (ve övdüğünü) 
görmek mümkündür2.

Bu kısa yazıda, hem yukarıda andığım 
metinde öne sürdüğüm hem de daha 
sonraki araştırmalarımla geliştirmeye 
çalıştığım fikirleri özetlemeye çalışacağım3. 
Başta değindiğim gibi, “Osmanlı-Selçuklu” 
ifadesini bir temsil olarak ciddiye almamız 
ve içeriksizliğini ispatlamaya çalışmaktan 
vazgeçmemiz gerekiyor. Bunun da, biri 
politik diğeri akademik iki nedeni var. 
Birincisi, sözkonusu olanın mimarlığa 
içsel bir ideolojik mücadele oluşu. Yani, 
aşağıda göstermeye çalışacağım gibi, 
“Osmanlı-Selçuklu”nun hakikati yoksa da 
gerçekliği var (“hakikat-sonrası” durumun 
bir karakteristiği) ve bunu dert edenler için 
uğraşılması gereken bir problem sunuyor. 
İkinci -akademik olan- sebep ise, hakikati 
olmayan bu gerçekliğin mimarlık alanında 
nasıl işlediğini çözümlemek için iyi bir 
örnek sunuyor olması. Burada analizi 
Türkiye bağlamının ötesine taşıyarak 
“tarihselci mimarinin ideolojik işlevini” 
hatta biraz da soyutlaştırarak formüle 
edersek “postmodern tarihselciliğin 
oyuncul olmak yerine ideolojik olmasının 
anlam ve işlevini” sorgulamak mümkün. 
Bu sorgulamalar için, “Osmanlı-
Selçuklu” temsilinin örneklediği mimari 
olguyu ideolojik tarihselcilik olarak 
tanımlayacağım.

Öyleyse bir mimari temsil olarak 
“Osmanlı-Selçuklu”nun -AKP’de vücut 
bulan siyasal İslam’ın mimari ifadesi 
olarak “Osmanlı-Selçuklu” temsilinin- 
yapısını çözümlememiz gerekiyor. Bu 
yapının üç temel boyutu olduğunu 
söylemek mümkün4. Bunlardan ilki, 
sözkonusu temsilin, çeşitlemeler 
(varyasyonlar) üretmeye imkan verecek 
şekilde, fragmanlardan oluştuğudur. 
2004 yılında okul binaları ile başlayan 
girişim çerçevesinde Osmanlı ve Selçuklu 
mimarilerine ait olan (veya olduğu 

düşünülen) unsurlar (sivri kemerler, 
geniş saçaklar, taç kapılar, cumbalar, 
bezemeler vb.) farklı kombinasyonlarla 
biraraya gelmekte. İkinci boyut, mimari 
temsile ilişkin genel bir uyarıya tekabül 
eder: Mimari temsil (tartıştığımız örnekte 
“Osmanlı-Selçuklu”) verili bir anlamı 
(mesajı ya da ideolojiyi) yansıtmaz; 
yani dolaysız bir türev değildir. Aksine 
anlam (ve ideoloji) üretmenin etkin bir 
aracıdır; zira mimarlık, “söylemin yapılı 
çevredeki yansıması değil, söylemin yapılı 
çevre dolayımıyla inşasının vasatıdır 
(medium)5.” Üçüncü olarak vurgulanması 
gereken boyut ise bu temsilin kendisinin 
de ne önceden belirlenmiş ne de sabit olup, 
toplumsal güç ilişkilerince belirlendiğidir. 
Geçtiğimiz on beş yıllık sürece baktığımız 
zaman, yer yer “Osmanlı-Selçuklu” için 
formül üretme girişimlerinin olduğunu 
fakat çıkan ürünlerin daima farklı 
toplumsal grupların ve aktörlerin etkileşimi 
ile şekillendiğini görmek mümkün6.

Bu noktada, analizi iki açıdan 
“globalleştirmeyi” önereceğim. Öncelikle 
düz anlamıyla analizi küresel düzeye 
taşımak, Türkiye’de “Osmanlı-Selçuklu” 
biçiminde ortaya çıkan ideolojik 
tarihselciliğin nevi şahsına münhasır 
olmadığını farkedebilmek için elzem. 
Dahası, küresel bir bakışın bize göstereceği 
gibi, “milli” süreçler bile ulus-ötesi 
etkileşimlerden muaf değildir; Türkiye’nin 
İslamcıları da “Osmanlı-Selçuklu” diye 
isimlendirdikleri milli mimari denemesinde 
böylesi etkileşimlerden faydalandılar. 
İkinci olarak ise tartışmayı kuramsal 
açıdan globalleştirmek, yani genel bir 
kavramsal düzeye taşımak gerekli. Ancak 
bu iki düzeyli globalleştirmenin ardından 
eldeki örneğin özgüllüklerini kavramak 
mümkün olabilecek. Dolayısıyla, son 
aşamada AKP’nin “Osmanlı-Selçuklu” 

1 Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, ana bina (tccb.gov.tr).
2 Ankara Bahçelievler’de ilköğretim okulu (alpaslaniho.

meb.k12.tr).
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mimarisinin bir ideolojik tarihselcilik 
olarak özgül boyutlarına işaret edeceğim.

Küresel bağlam içinde  
“Osmanlı-Selçuklu”
Bugün Türkiye’de gözlediğimiz “Osmanlı-
Selçuklu” temsili, tarihin politik bir 
göreve -ulus inşası projesinde yer almaya- 
çağrılmasını ifade eder. AKP iktidarının 
“millet” kavramıyla somutlaştırdığı şekilde 
bir (yeniden) ulus inşasıdır sözkonusu 
olan. Erken Cumhuriyet döneminin seküler 
ulus inşasının antitezi olma iddiasındaki 
bu proje ulusu İslami terimlerle yeniden 
tanımlamaya girişir. Bu anlamda 
geleneksel İslamcılığın ulusu reddeden 
ümmetçiliğinden de ulus-devletin etnik 
homojenlik tahayyülüne yaslanan seküler 
ulus kavrayışından da farklılaşır7. Öyleyse 
21. yüzyılın başka ulus inşası projeleriyle 
karşılaştırma yapmak mümkündür, 
özellikle de İslam’ın ulusal kimlik 
içindeki yerini öne çıkarma eğiliminde 
olan örneklerle. Burada Sovyet-sonrası 
cumhuriyetler verimli bir örnek havuzu 
sunuyor; dahası bunlar içinde çoğunlukla 
Müslüman nüfuslu olanlar ulus inşası 
sürecinde etnik kimlikle İslam’ı biraraya 
getirme girişimleriyle Türkiye’nin İslami 
ulus inşası girişimine paraleller. 

Bu ülkelerde İslam’ın otoriter rejimlere 
karşı muhalefet kanalı olma potansiyeli, 
İslam’ın ulus inşası projesi içindeki 
yerini, ihmal edilemeyecek ama kontrol 
dışına çıkmasına da izin verilemeyecek 
hassas bir dengeye oturtuyor. Bu 
yüzden de bu ülkelerde ulus ile İslam 
arasındaki müzakerelerin vücut bulduğu 
mimari formlar dikkat çekici. Örneğin 

Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan 
gibi ülkelerdeki anıtsal camiler, mimari 
ifadeleri, kentsel konumları ve üretim 
süreçleri açısından çarpıcıdırlar8. Gerek 
camilerde gerekse anıtsal kamu yapılarında 
yakın ve uzak tarihsel göndermelerin 
güncel meşruiyet kaynaklarıyla beraber 
kullanıldığı; geniş bir mimari eleman 
dağarcığından fragmanların çeşitli 
varyasyonlar içinde biraraya geldiği 
görülür. 

Örneğin Kazakistan’ın başkanlık sarayı 
olan Akorda ön cephesindeki dairesel 
çıkma ile Amerikan Beyaz Sarayı’na 
öykünürken, kubbesinin üstüne yerleşen 
sivri külahıyla Stalinist geleneği sürdürür. 
Aşkabat’taki Türkmenbaşı Sarayı’nda ise, 
(Batılı bir firma eliyle üretilen) Batılı bir 
kütlenin üzerine oturan gösterişli kubbe 
“Doğululuğun” soyut bir gösterenidir. 
Orta Asya’nın İslami tarihsel birikimi 
daha da geniş bir coğrafya için kullanışlı 
bir mimari dağarcık sunar. Malezya’nın 
federal başkenti Putrajaya’da bulunan 
başbakanlık ofisi Perdana Putra soğan 
kubbesiyle Babür saraylarına gönderme 
yaparken Özbekistan’da ulusal 
anlatının temel elemanlarından biri 
Timur mimarisidir. İslam coğrafyasının 
biriktirdiği mimari dağarcığın serbest 
dolaşımına güzel bir örnek de (İslam’a 
özgü olmasa da sık kullanılan bir motif 
olan) içiçe geçen iki kareden oluşan sekiz 
köşeli yıldız, oktagramdır. Bu sembol 
Kuala Lumpur’da Petronas Kulelerinin 
plan şemasından resmi Türkmen ve Özbek 
armalarına, oradan da Ankara’da AKP 
Genel Merkez binasının cephesine (ve daha 
sonra birçok kamu yapısının süslemelerine) 

kadar bir sürü örnekte tekrar tekrar 
kullanılmıştır.

Bu serbest dolaşım küreselleşmenin  
ulus-ötesi etkileşimlerinden bağışık 
değildir, zira sözkonusu olan yalnızca 
ulus inşasının veya İslam’ın küresel 
kimliğinin ulus-aşırı referansları değildir. 
Uluslararası güç ilişkilerinin (daha 70’lerde 
Suudi Kralı Faysal’ın sponsorluğunu 
yaptığı -ve Vedat Dalokay’ın tasarladığı- 
İslamabad’da bulunan Kral Faysal 
Camisi veya Astana’da bulunan ve 
Katar Emiri’nin armağanı olan Nur 
Astana Camisi gibi örnekler), yarışan 
kentlerin markalaşma yoluyla sermayeyi 
cezbetme çabalarının (Astana’da Norman 
Foster, Bakü’de Zaha Hadid tasarımlı 
“imza” yapılar), bölgesel ölçekli kültürel 
hegemonya mücadelelerinin (Ortadoğu ve 
Güneydoğu Asya’da gözlenen ve Çin’in 
kendi komşularıyla yaşadığı etkileşimler) 
ve belki de en önemlisi, her ülkenin kendi 
tarihinden gelen ve ulus kavramının ima 
ettiği homojenliği durmadan bozuma 
uğratan çok kimlikli toplumsal yapıların 
mimari varyasyonların üretimi ve işleyişi 
üzerinde etkisi bulunmaktadır.

Türkiye örneğinde, Orta Asya’da yaşanan 
ulus inşası süreçleri ile olan etkileşim 
dikkat çekicidir. Daha 90’lı yıllarda 
bu ülkelerde yeni bir ulusal kimlik (ve 
bunun ifadesi olan yeni bir kentsel çevre) 
kurmaya girişen devletler Türkiye’yi 
(ve başkenti Ankara’yı) örnek alırken, 
büyük kentlerde yönetime gelmiş bulunan 
Türkiyeli İslamcılar da onların yaşadığı 
deneyimi dikkatle izlemekteydi. Yeni Türki 
cumhuriyetlerde ulus inşasının iki temel 
mekansal bileşeni Sovyetik sembollerin 
silinmesi ve yeni sembollerin icadıydı. Bu 
iki bileşen, özellikle başkent Ankara’da 
İslamcı yönetim eliyle erken cumhuriyetin 
yapılı çevresine ve onun önemli bir 
yer tuttuğu kolektif belleğe yönelik 
operasyonların çerçevesini oluşturdu9. 
İşte bu etkileşim, ilk yılların Osmanlı 
Canlanmacılığı temelli “Osmanlı-Selçuklu” 
temsilini yeni bir boyuta taşıdı. İlk örneğini 
AKP Genel Merkez binasında gördüğümüz 
ve daha sonra birçok kamu yapısında 
tekrar eden, geometrik motiflerle bezenmiş, 
monolitik kütleli beyaz kaplama yapılar 
kelimenin düz anlamıyla Orta Asya’dan 
ithal edildi10.

Melezlik ve Alımlanma
“Osmanlı-Selçuklu” ifadesiyle formüle 
edilen ideolojik tarihselciliğin daha genel 
(küresel) bir eğilimin Türkiye’deki biçimi 
olduğunu gördüğümüze göre, bu “politik 
işlevli tarihselciliği” biraz daha soyut 
bir düzeyde ele alarak nasıl işlediğine 

3
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bakmakta yarar var. Burada iki kavram 
çerçevesinde tartışma yapmak gerekiyor: 
melezlik ve mimari temsilin alımlanışı.

En başta yaptığım tanıma geri dönersek, 
“Osmanlı-Selçuklu” temsili (tıpkı 
diğer ideolojik tarihselcilikler gibi) 
fragmanlardan oluşan varyasyonlar 
ile vücut bulur ve bu varyasyonların 
bir tutarlılık iddiası yoktur. Ancak 
burada tutarsızlığın tesadüfilik anlamına 
gelmediğini, sadece tutarlılık dediğimiz 
şeyin mimarlığa içsel bir kabul olduğunu, 
buradaki biraraya gelişleri belirleyenin ise 
mimarlığa dışsal olduğunu vurgulamak 
gerek:

“Osmanlı” ve “Selçuklu”nun birarada 
kullanımı, hem verdiği mesajları ciddiye 
alıp biçimsel tutarlılık arayan 19. yüzyıl 
canlanmacılıklarından hem de çeşitli 
üsluplardan muhtelif unsurları serbestçe 
ödünç alan geç 20. yüzyıl postmodern 
tarihselciliğinin oyunculluğundan önemli 
ölçüde ayrılır … [S]on derece geniş ve 
heterojen bir tarihsel döneme gönderme 
yaptığından, kendi içinde zaten tutarsızdır. 
Dolayısıyla burada, söylemsel gücünü 
sentetik karakterinden alan özel bir tür 
eklektizm sözkonusudur11.

Aşağıda özgül olarak “Osmanlı” ve 
“Selçuklu”nun birarada kullanımına 
döneceğim; fakat burada fragmanların 
tutarsız birlikteliği meselesine bakış açımızı 
değiştirmeyi önereceğim. Tutarsızlık fikri, 
biraraya gelen fragmanların oluşturduğu 
son ürünü veri alan bir okumanın sonucu. 
Yani Keçiören’deki Estergon Kalesi’ne 
baktığımızda gördüğümüz yapıyı (ya da 
imgeyi) veri aldığımızda, absürtlüğün 
tespitinden başka analiz düzeyi bulamayız. 
Ya da Kahramanmaraş Adliyesi’ne 
baktığımızda dört kat yüksekliğinde 
Selçuklu (olma iddiasındaki) taç kapısı 
ile Edirne’deki Adalet Kasrı’nın (iki ile 
çarpılmış!) melez birlikteliğini görürüz. 
Ancak analizi bu son ürünlerden sürece, 
yani melez görüntüden melezleşmeye, 
(siyasal) bir performans olarak 
melezleş(tir)meye odaklarsak çözümleyecek 
şeyler bulmamız mümkündür. Böyle 
bakınca Orta Asya steplerinin oktagramını 
Ankara’da, klasik Osmanlı cami formunu 
ABD Kongre Binası’na 20 km mesafede 
yeniden üretmenin anlamı, işlevi ve siyasal 
etkisi üzerine düşünmeye başlayabiliriz. 
Hatta ısrarla 16. yüzyıldaki formu 
içinde dondurulmaya çalışılan ve tekrar 
tekrar taklit edilen Osmanlı camisinin 
Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi içinde ve 
Taksim Meydanı’nda melezleşmesini 
(veya melezleşmek zorunda kalmasını) 
anlamlandırmamız bile mümkün olabilir.

İdeolojik tarihselciliği “ideolojik mesajlar 
veren bir tarihselcilik” olarak anlamak 
yanlıştır. Aksine, ideolojik tarihselcilikte 
“ideolojik” olan mesaj değil, işleyiştir. 
İdeolojinin sadece iktidarın ürettiği bir 
söylem olmadığını, aksine bir süreç 
olarak iktidarla özneler arasında çalışan 
bir mekanizma olduğunu hatırlarsak 
buradan kendi mimari tartışmamız için 
ders çıkarabiliriz. Eğer mimari temsillere, 

özellikle de tartışma konumuz olan 
ideolojik tarihselcilik örneklerine bitmiş 
ifadeler, tamamlanmış mesajlar olarak 
değil de yapılarla (ve temsil ettikleri 
iktidarlarla) özneler (kullanıcılar) arasında 
işleyen mekanizmalar olarak bakarsak 
ne öğrenebiliriz? Öncelikle bu (kuramsal) 
adım sonrasında kamu yapılarının 
anlattıkları varsayılan mesajların gerçekten 
(doğru) alımlanıp alımlanmadıkları; 

3 Haydar Camisi, 
Bakü (Wikimedia 
Commons).
4 Yukarıdan 
aşağıya: Kazakistan 
Başkanlık Sarayı 
Akorda, Astana; 
(eski) Türkmenbaşı 
Sarayı (Aşkabat); 
Putra Meydanı’nda 
Perdana Putra, 
Putrajaya (Wikimedia 
Commons).
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sonra da alımlanıyorlarsa bile benimsenip 
benimsenmedikleri üzerine düşünmeye 
başlayabiliriz. İktidarı temsil eden mimari, 
ideal olarak bu iktidarla özdeşleşme 
sağlamanın aracıdır. Yani bir mesaj 
varsa bunu benimsemek, temsil edilen 
erk ile özdeşleşmek anlamına gelir. Ama 
alımlanma dediğimiz şey acaba “0/1” 
kesinliğinde midir?

Örneğin, “Osmanlı-Selçuklu” diye anılan 
yeni kamu mimarisinin aldığı tepkilere 
bakacak olursak, popüler beğeniyle 
uyumlu olduğunu yadsımak mümkün 
değildir12. Yeni inşa edilen kamu binalarının 
kullanıcılarıyla yapılan anket çalışmaları 
tutarlı bir biçimde bu yeni ikonografinin 
benimsediğini ve özellikle “güzel” 
bulunduğunu gösteriyor. Öyle ki, benzer 
formların ve bezemelerin şirket binaları ve 
oteller gibi özel yapılarda da taklit edildiğini 
görmek mümkün. Yani “Osmanlı-Selçuklu” 
temsilinin ideoloji ile moda arasında salınan 
bir trend olduğunu bile söyleyebiliriz. 
Ancak tam da burada, “güzel bulmanın” 
ideolojik benimseme anlamına gelip 
gelmediğini, yani temsil edilen iktidarla 
özdeşleşme sağlayıp sağlamadığını sormak 
gerekir. Dahası, popüler beğeninin ideolojik 
anlamların ciddiyetiyle bağdaşmama riskini 
akılda tutmak gerekiyor. Bu noktaların 
hepsi, potansiyel araştırma konuları olarak 
önümüzde duruyor.

5 Keçiören’de Estergon Kalesi Türk Kültür Merkezi 
(Flickr / CC BY-SA 2.0).
6 Amerika Diyanet Merkezi Camisi (diyanetamerica.org).

Aynı şekilde, kamu mimarisinin aldığı 
olumsuz tepkileri de analiz etmek 
mümkün. Örneğin 2007 yılında (o yılın 
AKP için özellikle siyaseten zor bir yıl 
olduğunu hatırlayarak) üç farklı mimarlık 
örgütünün bu ideolojik tarihselciliğe itiraz 
ettiğini anımsayabiliriz. TSMD, Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi ve İstanbul SMD, 
aynı yıl içinde birbirlerinden bağımsız 
biçimde, kamu eliyle dayatılmakta olan bu 
yeni tarzı eleştiren etkinlikler düzenledi. 
Burada detaylarına girmeyeceğim bu 
etkinlikler yoluyla mimari itirazlarını 
ifade eden bu üç meslek örgütü farklı 
yaklaşımlarla da olsa “çağdaşlık” 
kavramına vurgu yaparak ideolojik 
tarihselciliğe karşı çıkmıştı13. Bu örnekler 
üzerinden de, eleştirinin ideolojiyi 
toplumsal düzeyde aşmak için anlamlı bir 
araç olup olmadığını sorgulamak mümkün.

Tekrar etmek gerekirse, ideolojik 
tarihselciliğin nasıl işlediğini kavramak 
için analize konu edebileceğimiz iki 
izlek olarak, melezleşme ve alımlanma 
süreçlerine bakmak, bu süreçleri toplumsal 
etkileşimlere açık performanslar olarak 
görmek ve incelemek gerekiyor.

İdeolojik tarihselcilik olarak 
“Osmanlı-Selçuklu”nun özgüllükleri
Tarihi siyasallaştırmak dünyanın çeşitli 
yerlerinde gördüğümüz bir eğilimse 
de, her örneğin tarihsel ve toplumsal 
dinamiklerinden kaynaklı belli özgüllükler 
içerdiğini akılda tutmak gerekiyor. Yani 

“Osmanlı-Selçuklu” dediğimiz şeyi nevi 
şahsına münhasır bir olgu olarak görmek 
kadar, genel bir eğilimin tipik örneğine 
indirgemek de yanlış. 

“Osmanlı-Selçuklu” temsilinin 
özgüllüklerini tespite girişeceksek, 
öncelikle bu seçmenin (“Osmanlı” ve 
“Selçuklu” tercihinin) işlevini çözümlemek 
gerekli:

Tarihsel gerçeklikler ne söylerse söylesin, 
21. yüzyıl Türkiye’sinde Osmanlı ve 
Selçuklu göndermeleri, hem ülke içinde 
hem küresel ölçekte, ideolojik açıdan 
anlamlıdır, zira işlevseldir. Anadolu ve 
Türk tarihlerinin seçmeci inşası kimi kısım 
ve unsurları içerip kimilerini dışarıda 
bırakır; böylece Türkler Anadolu’nun tek 
sakini ve İslam da Türklerin tek tarihi 
olup çıkmıştır. Başka bir deyişle tarihi ve 
coğrafyayı böyle çerçevelemek “millet” 
tanımına hizmet eder. Dahası bir ulusal 
kimlik olarak Türklük ile İslam iyice 
iç içe geçirilmiş; böylece Türk İslamı, 
Ortadoğu’ya dayatılmış bir imparatorluk 
(Osmanlı) ideolojisinin ötesinde, Selçuklu 
referansı yoluyla Orta Asya steplerine kadar 
uzanan kapsamlı bir sentez olarak sunulur. 
Bu coğrafi genleşme ideolojik meşruiyet için 
kullanılan söylemsel bir referanstan ibaret 
değildir; ulusötesi bir nitelik taşıyan çağdaş, 
operasyonel bir ağıdır14.

Bir başka ifadeyle, “Osmanlı” ve 
“Selçuklu” ilkokul sıralarından 

5 6
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başlayarak öğretilegeldiğimiz Türk “milli 
tarihinin” temel unsurları oldukları 
için değil, bugünün güç ilişkileri içinde 
işlevsel oldukları için referans olarak 
kullanımdadırlar. 

Türkiye’de İslamcı iktidarın hem Batı 
hem Doğu’ya hitap eden ve her ikisinden 
de tanınma bekleyen iddiası, yeni ulusal 
kimliğin bileşenleri olarak Türklük ve 
İslam’ın ele alınışlarını da, bu inşanın 
bir vasatı olarak mimari biçimleri de 
belirliyor. Örneğin Cumhurbaşkanlığı 
yerleşkesi, bir yandan yurttaşları 
özdeşleşmeye çağırarak “milletin evi” diye 
tanımlanırken, bir taraftan da özellikle ana 
binasının cephe tasarımı Batı klasisizmi 
ile 20. yüzyılın ulusal mimarilerini 
(“Türk Evi” referansıyla) harmanlar15. 
Yerleşkenin mimarisi, bu göndermelere 
ek olarak Osmanlı camisinin unsurlarını 
kullanımından peyzaj düzenlemesine, hatta 
mimarının kimliğine kadar bir dizi boyutta 
ifade bulan bir melezleştirme stratejisini 
yansıtır. Bu mimari tasarım “Batılı ve 
Türk-İslami unsurları biraraya getirirken, 
‘Şarkiyatçı’ söz dağarcığından kaçınır. 
Dahası bünyesine bir camiyi dahil etmesi 
tam bir melezleştirme imgesi yaratır: 
Seküler ama İslami bir Türkiye temsili”16.

Melezleştirmenin hakimiyeti altında 
tekil mimari biçimler de aynı ideolojik 
formasyonun parçalarıdır. Bu durumun 
en tipik örneği olan Neo-Osmanlı taklit 
cami, dünyanın farklı yerlerinde (farklı güç 
merkezlerinde demek daha doğru) “İslam 
içinde ulus”u temsil eden bir simülakrum 
olarak belirir; ulusu, küresel İslam’ın 
imtiyazlı bir unsuru olarak hayal eder. Bu 
çerçevede Osmanlı camisinin taklidi;

[u]lusu millet biçiminde yeniden inşa 
etmenin ve İslam dünyasında etkili olmayı 
amaçlayan saldırgan bir dış politikanın 
aracıdır… Bilinirliği yüksek bu imge, 
ötekinin nazarında tanınmak için klişelerle 
kasten özdeşleşme yoluyla işler. Bu, 
İslam bağlamında da, temsil üzerinde 
bir otorite iddiasıdır. İslam dünyasının 
ötekileştirilmesini benimseyerek ve kendine 
orada imtiyazlı bir konum atfederek hem 
Batı’ya hem de Doğu’ya hitap eder17.

Sonuç yerine
Toparlayacak olursam, “Osmanlı-
Selçuklu” mimari temsili, hor görüp 
kenara atılmak yerine dikkatle analiz 
edilmeyi gerektiren bir olgu. Bu analiz için 
de, bu tarzın hakiki olup olmadığına değil, 
gerçekliğinin ne olduğuna odaklanmak 
gerekiyor. “Osmanlı-Selçuklu” temsilleri 
hem genel olarak ideolojik tarihselciliğin 
işleyiş mekanizmalarını araştırmak hem de 

Türkiye’de siyasetle mimarlık arasındaki 
etkileşimin özgüllüklerini kavramak 
için imkan sunuyor. Burada ideolojik 
tarihselcilik açısından bir temsil kurma 
stratejisi olarak melezleştirmeyi ve işleyiş 
mekanizması olarak da mimari temsilin 
kullanıcı özne tarafından alımlanmasını 
ele aldım. Muhtemeldir ki ideolojik 
tarihselcilik üzerine yapılacak araştırmalar 
başka stratejileri ve işleyiş mekanizmalarını 
ortaya çıkaracaktır. 
■ Bülent Batuman, Doç.Dr., Bilkent 
Üniversitesi, Mimarlık Bölümü.

Notlar:
1 B. Batuman, “Okul Cephelerinden ‘Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı’na: Mimari Temsil Olarak Osmanlı-Selçuklu ve 
Ulusun Millet Olarak Yeniden İnşası”, Arredamento 
Mimarlık, sayı 285, 2014, s. 65-73.
2 Örneğin bkz.: “Temizlik Harekatı”, Vatan, 5 Eylül 
2014: [http://www.gazetevatan.com/murat-celik-
675099-yazar-yazisi--temizlik-harekati-/] Erişim tarihi: 
15 Ocak 2017.
3 B. Batuman, “Gezi’nin Devamı olarak AOÇ Mücadelesi 
ya da Rejim Değişikliğinin (ve Buna Direnişin) Mecrası 
olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı”, Dosya 34 (2015), 
s. 53-62; B. Batuman, Milletin Mimarisi: Yeni İslamcı 
Ulus İnşasının Kent ve Mekan Siyaseti, Metis, İstanbul, 
2019.
4 B. Batuman, “Okul Cephelerinden ‘Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı’na”, s. 66-67.
5 A.g.e., s. 67.
6 “Osmanlı-Selçuklu”nun geçirdiği dönüşümler için, bkz. 
B. Batuman, Milletin Mimarisi, s. 202-229 ve 243-249.
7 B. Batuman, Milletin Mimarisi, s. 17.
8 Detaylı tartışma için, bkz. a.g.e., s.33-39 ve 218-223.
9 A.g.e., s. 218-221.
10 A.g.e., s. 222-229.
11 A.g.e., s. 213.
12 A.g.e., s. 213
13 Detaylı tartışma için, bkz. a.g.e., s. 214-217.
14 A.g.e., s. 212.
15 A.g.e., s. 243-249.
16 A.g.e., s. 248.
17 A.g.e., s. 75.

Kültür, Tarih ve 
Mimarlık 
Jale Nejdet Erzen ■ Kentlerimizde 
yaygınlaşan biçimsiz yapıları ve kentsel 
yozlaşmayı tarif ederek başlamaya gerek 
yok. Bunlar üzerinde epey konuşuldu 
ve yazıldı; anlaşılıyor ki olumsuzluklara 
çabuk alışıldı. Giderek çoğalan “Kitsch” 
camiler üzerinde söylenecek çok şey 
var; bunları mimarlık olarak ele alabilir 
miyiz, yoksa sosyal bir sorun mu? Önce 
yozlaşan kent ve mimariye yıllar önce 
önemli savlarla yaklaşan mimar ve 
kültür eleştirmenlerimizin söylemlerini 
hatırlatarak başlamak istiyorum. 

2005 yılında yayımlanan İstanbul 
1900-2000: Konutu ve Modernleşmeyi 
Metropolden Okumak kitabı ile Uğur 
Tanyeli sorunların menşeini anlaşılmamış, 
yaşanmamış ve irdelenmemiş “modernite” 
tarihimizde arıyor. 2009 yılında 
yayımlanan iki kitabı, Anlamın Sınırı: 
Mimarlık, Kent ve Sanat Yazıları - 1 ile 
Karşı Notlar: Mimarlık Kent ve Sanat 
Yazıları - 2’de, Aykut Köksal kısa 
metinlerle mimarlık ve sanat sorunsallarını 
yalnızca ülkemiz bağlamında değil, 
Avrupa’dan da sunduğu örneklerle 
irdeliyor. 2009 yılında Çağdaşlaşma 
Sancıları başlığı ile yayımlanan kitabında 
Doğan Kuban kentlerimizin sorunlarının 
toplumsal nedenlerini tartışıyor. Cengiz 
Bektaş ise 2001 yılında yayımlanan 
Mimarlıkta Eleştiri kitabında farklı mimari 
ve kent örnekleriyle özellikle insana 
odaklanan düşünceler sunuyor1.

Bu yazarlar uzun yıllardır mimarlık 
ve kültür kapsamında etkin olmuş, 
eleştirilerini sakınmadan katkıda bulunmuş 
kişiler. Eleştirileri, önerileri kale alındı 
mı, kısacası belediyeler kendi bildikleri, 
ezberledikleri ve para mekanizmalarının 
zorladığı uygulamalar dışında kent 
sorunlarına ne denli yaklaştı? Uzmanları 
ve halkı dinleme alışkanlığının olmadığı 
kesin; bu konuda Aykut Köksal kent 
hakkında kararlar alınırken sürekli halka 
danışılan Bologna şehrinden örnek veriyor. 
“Bologna örneği, mevcut tarihsel dokuyu 
sermayenin dinamiklerine terketmeye karşı 
çıkan bir yerel siyasetin başarısıydı.”2 
Umarım son seçimlerin ardından hiç 
değilse amaçlar daha iyi niyetli olmaya 
başlamıştır. Kısaca bu yazarların savlarını 
inceleyelim.

Uğur Tanyeli kitabında, iç dinamikleri 
ve tarihsel birikimleriyle kenti toplumun 
nasıl kuragelmiş olduğunu anlamayan, 
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tepeden inme bir modernizm devriminin 
deprem yaratarak kurduğu mekanizmanın 
yıkıcılığını gündeme getiriyor. Kentin ve 
mimarisinin değişim temelinde kentlinin 
değişimini anlatıyor: “öteki kentlileri 
gözleyip dikizleyerek sürekli kent 
içindeki konumlarını, yaşama ve barınma 
alanlarını değiştiriyorlar. Yani, kentin dış 
göç alarak değişmesinin yanısıra, sürekli 
birbirine göre tavır alarak yerini değiştiren 
kentlilerin iç göçünden kaynaklanan bir 
diğer değişimi de var.” Bu elle tutulamaz 
mekanizmaları büyük bir empatiyle 
izleyen Tanyeli için hala bugün süren 
sorunlu modernleşme projeleri yaşamı 
anlamadan, “aksaksız işleyen bir makine 
olarak görülen Avrupa kenti imgesinden 

başlayarak... matematiksel, rasyonel yeni 
kavrayış biçimleri... plan, kesit, perspektif, 
kadastro gibi teknik araçların varettiği 
betilerle... kuruluyor.”3 Tanyeli’nin bu 
bağlamda ele aldığı ve “ev” ve “yuva” 
anlayışının değişmesiyle ortaya çıkan 
konut ve ikamet sorunlarının meyvelerini 
bugün TOKİ’lerde, yıkılan gecekondular 
yerine dikilen, sosyal ilişkilerin imkansız 
olduğu devasa yapılarda görmek mümkün. 
Tanyeli’nin muhakemesini özetleyecek 
olursak, Cumhuriyet döneminde 
yerleştirilmeye çalışılan modern mimarlık 
aslında tek tip olarak yorumlanan 
bir topluma, birbiri ile uzlaşmayan 
farklı tavırlar içeren dış mimarları ve 
yaklaşımlarını de tekdüze olarak anlayıp 

planlamaya dahil etmekten kaynaklanan 
bir paradokslar silsilesi yaratmıştır.

Tanyeli’nin analizinde Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında barınma alışkanlıklarının 
değişmesi ile konut yuva olmaktan çıkmış, 
sürekli kentsel değişimler 1900-1950 yılları 
arasında karmaşık bir altyapı oluşturmuş, 
aynı zamanda konut mimarisinin sürekli 
biçim değiştirmesine ve yapı piyasasına 
müteahhitlerin egemen olmasıyla “konutun 
estetik ve teknik kalitesinin düşmesi”ne, 
yapı ortamında kötü manzaranın 
yaygınlaşmasına yol açmıştır4. Kitabın 
bütün fotoğraflarını çekmiş olan Tanyeli 
bunu, İstanbul konut mimarisi üzerinde 
hiçbir arşivi olmamasının, İstanbul 
konut tarihinin belgeye dönüşmediğinin 
de bir kanıtı olarak yorumluyor. 
Tanyeli’nin kentsel yozlaşma sorununun 
kökeninde gördüğü bir başka faktör de 
Türkiye’nin görsellik tarihi ile ilgilidir. 
Ülkemizde modernleşmenin insan ve 
yaşam faktörünün farkında olmadan 
getirdiği çözümler nasıl mekanik bir 
düzeyde kalmışsa, yazara göre aynı 
şekilde Türkiye’de üretilen kent ve mimari 
fotoğraflarının insanı odağa almaması 
kültürümüzde algının önceden verilmiş 
kararlara göre işlediğinin ve çözümlerin 
insanı yok sayarak uygulandığının bir 
kanıtı5.

Ev mimarisine getirilen en güzel yerel 
örneklerden biri yeni kaybettiğimiz 
Cengiz Bektaş’ın Mimarlıkta Eleştiri 
kitabından6. Kuşkusuz, sıkışık bir kentte 
binlerce konutu yerleştirme gayretlerinin, 
Bektaş’ın örneklediği yerel yapılardaki gibi 
“poyraz odası”, “lodos oda”larına yer 
vermesi imkansız ise de yerel mimarinin 
bazı duyarlıklarını, özellikle insan ve yapı 
arasındaki bedensel, yaşamsal ilişkinin kale 
alınması yapıların daha sağlıklı olmalarına 
yol açacaktır. Mimarlıkta “etik” ancak bu 
tür bir özenle sağlanmış olur. 

Aykut Köksal’ın argümanları mimari ve 
kentsel kalitesizliği birkaç eksende ele 
almaktadır. Önce, en önemli analizlerinden 
biri Türkiye mimarlığını “Bir Yanılsama 
Dünyası” olarak görmesinde yatıyor. 
Köksal’a göre: “Türkiye’de mimarlığın 
iki ayrı görüntüsü var. İlki, mimarlık 
medyasına, mimarlık yayınlarına, 
panellere, ödüllere yansıyan görüntü... 
Ama bir de yapılanmış çevredeki 
görüntü var. Artık ‘mimarlık’ sözcüğünü 
kullanmada epey zorlanacağımız bir 
görüntü bu.”7 Yazar bu iki görüntünün 
aslında birbirini tamamladığını ve “birlikte 
bir resim oluşturan bir görüntü ile karşı 
karşıya” olduğumuzu yazmaktadır. 
Temel sorunu “düşünsel arka planı son 

1

2
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derece yoksul... kimsenin sorgulamaya 
yanaşmadığı, üreteni ile izleyeni neredeyse 
aynı kişilerden oluşan…” bir mimari 
ortamın yaygınlığı olarak gören Köksal 
aynı zamanda, “mimari nesneyi görmeden 
felsefe yapan…” yalnızca “sosyolojik 
bir çerçeve çizmeye çalışan” metinlerden 
oluşan bir mimari literatürün zayıflığını 
vurguluyor8. 

Aykut Köksal’ın, genel olarak birçok 
“çağdaş” ya da “güncel” sanat ve 
mimarlık işlerine uygulanabilecek bir 
başka eleştirisi Berlin’de 2005’te Potsdam 
Meydanı için açılan bir proje yarışmasında 
vinçlerle uygulanan bir performans 
üzerine. “Buluş’un Dayanılmaz Cazibesi” 
başlığı ile yazdığı metinde “Anlam/bağlam 
ilişkisi doğru kurulmuş güçlü bir kavram 
oluşturmak yerine ilginç bir ‘buluş’la 
yetinmek” olarak sunulan eleştiri bugün 
Türkiye’nin bütün kentlerinde ne ifade 
ettiği belli olmayan biçimlerle yükselen 
yapılar için kullanılabilir; ve de ne olduğu 
belirsiz camiler için9. 

Doğan Kuban yıllardır sosyal ve çevresel 
sorunlarımız üzerinde yazmakta. 
Yazılarının çoğu, nerede olursak olalım, 
sokağa çıktığımız anda yaşadığımız 
hastalıklı durumlar ve de bunların kentsel 
ortamda nasıl yansıdıkları üzerine.

Doğan Kuban’ın analizleri kentsel 
sorunların temelinde kentlileşmemiş bir 
toplumun kent nüfusunun çoğunluğunu 

oluşturması ve giderek kırsal kökenli bir 
idari sınıfın kent politikalarına egemen 
olmasını eleştiriyor. Bu sorun bütün 
kentlerde giderek standart durum haline 
gelmekte ve kent kültürünün olmazsa 
olmaz özelliklerini yok etmektedir. 
Ankara’nın en modern denilebilecek 
caddelerinde pastanelerin yerine dönerciler 
yerleşmiş, kötü afişler ve reklamlar, 
kaldırımlara park etmiş arabalar görüntüyü 
bozmuş, dolaşıma engel olmuş, kırsal 
ve popülist kültür kentte kanser gibi 
yayılmıştır. Cengiz Bektaş’ın yukarıda 
sözünü ettiğimiz kitabı daha çok kırsal 
kesimden örnekler verir. Bu örneklere 
ancak olumlu gözlerle bakabiliriz. 
Ancak Türkiye’de çok partili politikaya 
geçildiğinden bu yana oy için kırsal kültürü 
kente uygulamak giderek yaygınlaşan bir 
politika oldu. Nihayetinde tiyatrolar, bale, 
opera, müzik yok oluyor; bunların yokluğu 
yanında sokakların yürünemez olması, 
güvenin yokluğu mimariyi de etkiliyor. 
Sokakta yürümeyi talep etmeyen, sinema, 
tiyatro, müzik talep etmeyen bir topluma 
her türlü ilkel ortamı zorlamak kolay 
oluyor. İstanbul’da Ankara’da kaldırımlara, 
yürüyenlere yalnızca park eden, yol 
vermeyen arabalar değil, çok katlı binalar 
da saldırıyor. Kentlerde mimarinin çarpık 
görünüşünün bir benzeri de kuşkusuz 
insan davranışları. Yazının başında, Uğur 
Tanyeli’nin belirttiği insan ve yaşamdan 
soyutlanmış projelerin bir yansıması da 
kuşkusuz insanın kentteki dolaşımında ve 
etkileşiminde ortaya çıkıyor.

Tarihsel bağlam
“İnşa etmek anlamında yükseltmenin 
[edify: ıslah etmek - manen yükseltmek] 
tek olabilirliği etik kılarak yükseltmektir, 
yani ahlaklı bir yaşamı desteklemek: 
geleneklerin anısıyla, geçmişin izleriyle 
ve geleceğin anlam ve beklentileriyle 
çalışmak...” 
Gianni Vattimo, 1987.

Zaman içinde değişmeyen pek az kültür, 
pek az toplum var. Her değişimle insanın 
kendini, değerlerini, ilişkilerini ifade etme 
şekli de değişiyor. Böyle olmaması ancak, 
bazı toplumların bütün dış ilişkilerden 
tecrit edilmiş olması ya da zamana karşı 
gelmeye çalışması ile olabilir. Tarih içinde, 
Rönesans gibi bazı dönemlerde “altın çağ” 
olarak bilinen bir zamana geri dönme 
isteği doğmuş olabilir. Buna rağmen 
bu özenti kendi zamanının getirdiği bir 
ilerleme ile her zaman değişiklik içermiştir. 
Geçmişe hiçbir karşı geliş yoktur ki 
geçmişin kalıntısını kullanmasın. Ancak ne 
mimarlık ne sanat tarihinde, ne müzikte 
ne de edebiyatta geçmişin değerlerinin 
farkında olmak kopyacılık anlamına 
gelmiyor. Kopyacılık bilgiden ve anlayıştan 
uzak ve zamanın değerlerini anlamamakla 
olabiliyor. 

Toplumlar, çalkantılı, sosyal düzenin 
oturmadığı dönemlerde geriye dönme 
arzusu gösterirler. Neoklasik mimarlık 
Avrupa’da böyle bir dönemde 
yaygınlaşmıştır; buna rağmen günün 

1 Swissotel’den apartman 
manzarası, İstanbul, 2016 

(Fotoğraf: Jale Nejdet 
Erzen).

2 Ankara çevresinde bir 
apartman, 2015 (Fotoğraf: 

Jale Nejdet Erzen).
3 Giulio Mongeri’nin 
Ziraat Bankası Genel 

Müdürlük Binası, Ulus, 
Ankara, yak. 1930’lar 

(Wikimedia Commons) .
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değerlerini de buna katmayı bilmiştir. 
Eklektizm aynı şekilde bir arayış dönemine 
aittir. Bugün çok eleştirilen bir yaklaşım 
da günün uygulamalarının tarihten 
tümüyle kopması ile ilgilidir. Kentlerde 
sürekliliğin ve belleğin yok olmasının insanı 
köklerinden kopardığı savı Amerikan 
kentleri için geçerli olabilir ama Türkiye’de 
daha karışık bir durum yaşanmakta: Bir 
yanda geçmişi geri getirmeye çalışan yeni 
yapılar öte yanda kentsel dönüşüm projeleri 
şizofren bir durum yaratıyor. Zamanımızın 
en önemli tarihçi ve eleştirmenlerinden 
Manfredo Tafuri mimarlıkta tarih bilincini 
farklı örneklerle ele alır. Tafuri dünyada 
modernizm ütopyasının kapitalizm ile 
nasıl bir mekanizmaya dönüştürüldüğünü 
eleştirir. İdeolojilerin büyük “kapitalist” 
projelerle maddeleştirilmesi ülkemiz için 
üzerinde durulması gereken bir durum; 
her ne kadar ortaya çıkan yapılaşma 
“mimarlık” tanımına uymasa da!

20. yüzyılın başından bu yana ülkemiz 
modernleşme ve Ortaçağ’a geri 
dönüş olarak tanımlanabilecek iki 
farklı değişim projesi yaşadı. Bunlar 
politik planlamalarla oldu. Bunun 
dışında, mimarlık alanında 1960’larda 
Enternasyonal üslubun kalıplaşmış 
örneklerini uygulayanlar ve kendi sav ve 
kuramlarıyla özgün mimari yaratanlar 
da oldu. Fakat bunlar, toplumdaki 
genel mimari uygulamalara bakıldığında 
marjinal kaldılar. Cumhuriyet’in getirdiği 
modernleşme değerleri yaklaşık 1950’lere 
kadar sanat ve mimarlık alanında milli 
değerlerin yitirilmemesi, milli kimliğin 
yok edilmemesi konusunda oldukça 
hararetli tartışmalar yarattı. 1950’lerde 
milli değerleri koruma pahasına hala 
köy sokağı ve cami resimleri yapanlar 
olmasına karşın, genelde resim ve mimarlık 
dalında Türkiye’ye özgü modern bir dil 
yaratıldığını, cami mimarisinin ve kamu 

binalarının genellikle düzgün örnekler 
ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Bu 
görüntü 1980’lerden sonra hızla değişecek, 
yerine her mimari sektörde bozulma ve 
“kitsch”leşme yaygınlaşacaktır.

Bundan yaklaşık kırk otuz yıl kadar önce 
Ankara Havaalanı yolunda, çoğalan 
nüfus ve taşradan göçler için inşa edilen 
apartman binalarını İsviçre şalelerine 
benzetmeye çalışarak, çatılarına Yunan 
tapınaklarının alınlıklarını oturturken 
yüzeylerine kilim motifli seramikler 
uygulayıp milli kimlik yaratmaya 
çabaladıklarını anımsıyorum. Başörtüsü 
tartışmalarının başladığı yıllardı; Türk-
İslam sentezi tekrardan gündeme gelmişti 
ve o günden bugüne çeşitli şekillere 
girerek sosyal yaşamımızın birçok 
boyutuna egemen oldu. Politik İslam’ın 
kültürümüzü koşullandıran baskın güç 
haline gelmesiyle ne gelenekle, ne tarihle 
ne de tasarım ve malzeme değerleriyle 
ilgisi olmayan camiler peydahlanmıştır. 
Bu mantar gibi çoğalma karşısında 
Emre Arolat’ın, kütlesinin çoğu gömülü, 
dışarıdan görünmeyen Sancaklar Camisi 
bir panzehir gibi yorumlanabilir.

Cami mimarisinin özgün örnekler vermesi 
kolay değil. Tarihte, birkaç istisna dışında 
(Üsküdar Şemsi Paşa Camisi) pek az küçük 
ebatlı cami ilginç örnek sunuyor. Büyük 
camiler ise, Selimiye ve Süleymaniye’de 
ya da Cordoba Camisi’nde olduğu gibi 
yaratıcı strüktür çözümleriyle, özgün 
süslemeleriyle, mekan ve ışık kaliteleri 
ile dikkati çekiyorlar. Buna rağmen 
dünya mimarlığına baktığımız vakit 
İslam cemaatinin yaşadığı her yerde 
farklı şekillerde yorumlanmış camiler 
buluyoruz. Roma’da Portoghesi’nin 
tasarladığı cami de bunlardan biri. 
Camiler tek bir işlev için inşa edilir, 
mekansal çeşitliliğin gerekmemesi cami 
mimarisinde içte ve dışta özgün ve yeni 
biçimler yaratmayı zorlaştırır. Buna 
rağmen İstanbul camilerine baktığımızda 
da Sinan döneminden sonra ilginç 
çözümler getirildiğini görüyoruz. Laleli 
Camisi bunlardan biri olarak gösterilebilir. 
Amaçlarından biri dikkat çekmek olan 
bu yapı türünün biçiminin sade olmasına 
yol açan işlevsel kısıtlılık, doğal olarak, 
çoğaldıkça daha kötü örneklerle karşımıza 
çıkmasına neden oluyor. O vakit bu 

4 Emre Arolat Mimarlık, Sancaklar Camisi, 
İstanbul (Fotoğraf: Cemal Emden).
5 Üsküdar Şemsi Paşa Külliyesi, İstanbul (SALT 
Araştırma, Ali Saim Ülgen Arşivi).
6 Sinan’ın Zal Mahmut Paşa Camisi, aşağı 
kottan yan cephe, 2015 (Fotoğraf: Jale Nejdet 
Erzen).
7 Behruz Çinici, TBMM Camisi, Ankara, 1978 
(Fotoğraf: Cemal Emden).
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yapı türüne bir ideolojik aygıt olarak 
bakmaktan başka yol kalmıyor. Cami 
mimarisinin çoğalmasını ve giderek daha 
kötü, yalapşap malzeme ve biçimlerle 
karşımıza çıkmasını mimarlık sorunu değil 
ancak sosyal bir konu olarak ele alabiliriz.

Yine de bir ülkenin bütün coğrafyasını 
kaplayan bir yapı anlayışını yargılamak 
insanları, hele hele sanat ve eğitimle 
sivrilmemiş zevkleri sergileyenleri 
yargılamak anlamına gelmiyor mu? Bu 
nedenle yukarıda, Havaalanı otobüsündeki 
Alman turist ve hayranlıkla seyreden köylü 
misalini gündeme getirmek istemeden 
şunu vurgulamak gerekir: Mimarlık, 
yapı, bir kültür meselesi olduğu kadar ve 
daha ziyade bir mimarlık ve mühendislik 
meselesi olarak yargılanmalıdır. Bugün 
Türkiye’deki özel üniversite yaygınlaşması 
eğitimde benzer bir durum sergilemektedir: 
Çarçabuk inşa edilmiş binalar, yetersiz 
hocalar ve eksik donatım içinde, 
muhakkak eğitilmek isteyen bir geniş 
kesimin sömürüsü. Kötü cami mimarisini 
de ideolojinin inançlıyı sömürüsü olarak 
görmek gerekiyor. 

Mimar Abdi Güzer’in güzel bir 
açıklaması, bu camileri yaptıranlar 
için önemli olanın yapı biçimi değil, 
yaptıranların açıklamasına göre, bu 
vesileyle bir toplumsal ortam ve dayanışma 
yaratıldığıdır. Önce cazip gelen bir 
açıklama. Ama düşünün ki her mahallede, 
her sokak başına bir cami yapıldığında tam 
tersi oluyor; cemaat bölünüyor; imamlar 
kendi camilerine halkı çekmek için politika 
yapıyorlar. Bunun gibi olumsuz hikayeler 
de camiler gibi çoğalmakta.

Ankara’da yapılmasından vazgeçilen 
Vedat Dalokay’ın Kocatepe Camisi 

İslamabad’da kentin onuru olmuştur. 
Hüsrev Tayla’nın yerine uygulanan 
cami savunmasında ise Tayla, “böyle 
büyük bir yapıyı örneksiz tasarlamak 
imkansızdır, küçük bir cami olsaydı yeni 
bir şey denenirdi” demiştir10. Birçok 
yeni camide uygulanan örtü biçimleri 
kullanılan malzemeye uygun değildir, 
minare sayısı keyfidir, süslemeler ucuz 
ve kopyadır. Klasik Osmanlı camilerine 
benzeme gayreti yalnızca çeşit çeşit ve de 
strüktürel geçerliği olmayan çokça kubbe 
ve yarım kubbe uygulaması ile ortaya 
çıkıyor. Mimarlarının “estetik” olarak 
sunduğu detaylar ise ne bugüne ne de 
kopya ettikleri döneme ait. Burada bir 
biçim eleştirisi uygulamaktan ziyade yapı 
teknolojisi, işlevsel tasarım ve mimarlık 
etiği düşünülmeden yalnızca biçim üreten, 
biçimci bir yapılaşmayı eleştiriyoruz. 

Bu cami enflasyonuna rağmen, gerçekten 
özgün ve iyi tasarım sunan camiler son 
derecede az. Bunların içinde Ankara’daki 
Meclis Camisi gerek tasarım, gerek 
malzeme ve gerekse modern yorum 
açısından özgünlük gösteren ender 
yapılardan olmuş, büyük ihtimalle bu 
özgünlüğünden dolayı da yıkıma mağlup 
olmuştur. Cengiz Bektaş’ın Etimesgut ve 
Cumhur Keskinok’un Gölbaşı camileri 
modern silüetleri ile ender modern 
örneklerdir. 

Dünya mimarisine baktığımızda ister 
dindar ister ateist olalım, bütün dini 
yapıların kilise ve sinagogların, Budist ve 
Hindu tapınaklarının, içinde bulundukları 
kültürün en gelişmiş değerleri ile 
biçimlendiklerini görürüz. Corbusier’nin 
Ronchamp Kilisesi, Wright’ın Unity 
Church, Kahn’ın Trinity Church yapıları 
ve daha niceleri modern mimarlık tarihinin 

şaheserleridir. Mimarlığın en iyi tarihi 
örnekleri yine inanç için yapılmıştır. 

Günümüz cami mimarisinin genelgeçer 
model olarak aldığı Sinan camilerine 
bakarsak, günümüz camilerinin durumu 
daha da belirgin olur. Mimar Sinan 
aktif olduğu yaklaşık yarım asır içinde 
hiçbir yapısını tekrarlamamış, bu yıllar 
içinde oluşturduğu bütün yapılar günün 
kentsel koşullarına göre şekillenmiş, her 
defasında, değişen koşullara uygun olan 
strüktür çözümleri bulunmuştur. Sinan, 
zamanının adamı idi, yapıları zamanın 
dilini kullanıyordu; 1580’lere gelindiğinde 
zamanın farklı atmosferine göre camileri 
de değişmişti. Bugün Sinan’ı taklit etmenin 
imkansız olduğunu kabul etmeli. 

Eğer bugün Türkiye’de devlet eliyle 
yapılan birçok binada milli kimliği 
vurgulamak için Selçuk modellerinden 
esinlenilmeye çalışılıyorsa, burada da bir 
yanlışlık sözkonusu. Huant Hatun ya 
da Divriği Camisi, Afyon, Beyşehir gibi 
Anadolu kentlerindeki ahşap camiler, 
Kastamonu’daki kasaba camisi Selçuk 
mimarisinin şah eserleridir. Bunları kopya 
etmek özellikle zordur; taş ve ahşap 
işçiliği ve boyama teknikleri günümüze 
ulaşmamıştır. O halde onları taklit 
etmeye kalkmak yenilgiyi kabul etmek 
olur. Nitekim bugün Selçuk ilhamı ile 
tasarlandığını iddia eden hiçbir yapı ne 
strüktür ne biçim olarak Selçuk mimarisine 
benzemiyor. Bu benzerliği bir tek Taçkapı 
ile sürdürmeye çalışmak da başka bir 
yanlış oluyor. Yüzeylere kilim motifleri 
yapıştırmak ise başka bir yanlış. Devlet 
eli ile yapılan ve de geleneklerimize, 
kültürümüze uyduğu iddia edilen saray 
gibi yapıların ise en iyi örnekleri Sedad 
Hakkı Eldem’in yarım asır önce yerel 
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mimariden geliştirdiği konut tasarımlarının 
kopyalarıdır. 

Ahlak ve güzellik
İnsana ait çevrenin, yani kentlerin, en 
yoğun nesneleri mimarlık yapıları ise, 
bunların kalitesinin orada yaşayan insan 
hakkında bir şeyler ifade ettiği kesin. 
Yarım asır öncesine kadar her yörenin 
ve kentin kendine özgü kentsel yapısı ve 
mimarisi olduğuna, parkların ve sokakların 
halk tarafından genellikle saygılı şekilde 
kullanıldığına şahit olabilirdik. Tekirdağ, 
Van, Merzifon ya da Sivrihisar  
olsun, sokak ve mimari, orta halli 
insana yanıt veren, gündelik yaşamın 
çeşitliliğini ifade ederken bireyin de 
güvenle yaşamını sürdürdüğü, çocukların 
sokağa çıkabildikleri, yaşlıların 
alışverişe gidebildikleri yerler olarak 
tanımlanabilirdi.

Son otuz ya da yirmi yılda mantar gibi 
üreyen devasa yapılar ve göz boyamak 
üzere biçimlenmiş camiler yanında, 
sundukları zenginlik düşleriyle halkı 
cezbeden, mimari tasarımın yalnızca mal 
sergileme üzerinde kurulduğu AVM’ler 
de kötü mimarlığın örnekleri. Gelir 
düzeyi çok düşük olan bir halkı buralara 
koşturmak liberal ekonominin ahlaksız 
yüzünü gösteriyor. Hafta sonları buralara 
aileler çocukları, bebekleri ile koşuyorlar. 
Yapı kalitesizliğine eklenen bir başka 
olgu ucuz, kalitesi belirsiz içecek yiyecek 
sunma iddiasında çirkin, düzensiz, karman 
çorman afiş ve duyuruları ile gençlerin 
çokça bulunduğu kent sokaklarını sefil 
görünüşlü ortamlara çeviren kafe ve 
meyhaneler. Ankara’nın belirli semtlerinde, 
önceleri mütevazı şekilde beliren bu gibi 
yerler bugün kentin en işlek sokaklarını 
sefil bir hale sokmuştur. 

Tafuri’nin yetmiş yıl önce dünya 
mimarisine getirdiği eleştiriyi bizdeki 
yapı (mimarlık demek zor) sistemine 
uygulayabiliriz. Tafuri gününde 
mimari ütopyanın imkansız olduğunu 
ve mimarlığın faydasız kapitalist bir 
mekanizma olarak “insan öznesini 
yok eden ‘gelişmenin’ ideolojiyi en uç 
noktasına taşıyan kültürel projesi” 
olduğunu ileri sürer11. Kentlerimizin 
silüetini çizen yapıların insan ölçeği 
ile birlikte insan öznesini yok eden 
mekanizmalar olarak ideolojinin araçları 
olduğunu biliyoruz. 

Farkındalık/Eleştiri
2020 Şubat ayının son günlerinde Serbest 
Mimarlar Derneği’nin “Toplum Mimar 
Diyaloğundaki Kopukluk” temasıyla 
düzenlemiş olduğu söyleşide12 bugün 
mimarın fazla rolü olmadığı, rant 
baskısının ve müteahhit pazarının konuya 
hakim olduğu vurgulandı. Bu iddialar 
doğru olmakla birlikte bu sorunların 
temelinde daha derinden gelen kültürel ve 
tarihsel faktörler yatmaktadır. Kültürümüz 
son yüzyıla kadar mimarlık, sanat ve 
müzik üzerine yok denecek kadar az 
metin üretmiştir. Geleneklerin tutucu bir 
şekilde 20. yüzyıla kadar sürmesi ve dahası 
halkın ancak en üst kesimlerinin ancak 
19. yüzyılda sanatla ilgilenmeye başlaması 
biçim konusunda bir farkındalığın eksikliği 
ile sonuçlanır. Şunu da vurgulamak çok 
önemli: Sanat, müzik, tiyatro, edebiyat 
insanın kendini tanıma araçlarıdır. 
Tarihimiz boyunca bunlar yok derece 
azdı ve ayıplanıyordu. Hatta 19. yüzyıl 
sonlarına kadar geleneksel sanatlar dışında 
-onların da giderek yozlaşmış olduğunu 
görüyoruz- sanatçı ve mimar bulmak 
zordur. 20. yüzyıla kadar Türkiye’deki 
mimari yapılar hakkında ancak yabancılar 
yazmışlardır. Geleneksel düşüncenin 
giderek kalıplaştığı bir toplumun eleştiriye 
ve yoruma da kapalı olduğunu görüyoruz. 
Aynı zamanda, toplumun çoğunun bağlı 
olduğu inancın ana kitabını anlamayı 
merak etmeden onu yabancı dilde 
dinlemeyi normal addetmesinin bu yorum 
ve eleştiri eksikliğinin nedenlerinden biri 
olduğu savunulabilir. 
Bugün Türkiye’de hemen her kentte 
sanat ve mimarlık okulları var. Sanat 
okuyanların çoğu sanatçı olarak 
yaşamlarını devam ettirmekten ziyade 
grafikerlik, reklamcılık gibi konularda 
çalışıyor olsalar bile, bu kişilerin 

8-9 Cumhur Keskinok, Gölbaşı Camisi, 1991 
(Fotoğraf: Cumhur Keskinok).
10 Büyük Çamlıca Camisi, resmi açılış duyurusu 
için afiş, 2019 (diyanet.gov.tr).
11 Kuzey Yıldızı Külliyesi, Ankara, 2017 
(ankara.bel.tr).
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kültürümüzdeki biçim farkındalığına 
katkıda bulunmamaları üzücü bir durum. 
Kültürel yoksulluk biçim bilinçsizliğinin 
bir nedeni ise, güncel ve postmodern 
sanatın da artık biçimle ilgilenmemesi, 
biçimi aşağılamasıdır. Yazının başında 
bahsettiğim, Aykut Köksal’ın bağlam 
ve anlam ilişkisizliği üzerine eleştirisi bu 
konuda özellikle geçerlidir. Birkaç büyük 
ustamız dışında 20. yüzyıl başından 
bu yana resim sanatı da genellikle 
temsille ve konuyla ilgilenmiş, biçim 
fazla önemsenmemiş, soyut sanat fazla 
benimsenmemiştir. 

Mimarlıkla ilgili son birkaç yazı “daha 
az estetik, daha çok etik” savunuyor. Bu 
yazıların içeriği önemli olsa da estetik 
sözcüğünün doğru anlaşılmadığını 
anlıyoruz. Estetiği bir süsleme ve dış 
biçimi etkili kılma olarak anlamak 
yanlış olur. Geçen dönem Ankara 
Belediyesi’nin kenti güzelleştirmek için 
diktiği prizmatik ağaçlar, yeni yapılara 
uyguladığı floresan ışıklar, fino köpeği 
biçiminde spiral çalılar, gecekonduların 
yıkılıp yerine kötü TOKİ binalarının 
dikilmesi kenti estetik değil “Kitsch” 
yapmıştır. “Kitsch” ile “güzel” arasındaki 
fark sonsuzdur. Halkın bir kesiminin 
“Kitsch” beğeni tercihi ayıplanamaz, 
ama bu tür biçimlemelerin belediyelerden 
ve devletten gelmesi ya cehaletten ya da 
politik amaçla olabilir. Rönesans’tan 
bu yana ve özellikle 20. yüzyıl başında 
üzerinde pek çok konuşulan, ilham vesilesi 
olan birçok Batılı akımın mimarı resim, 
heykel, müzik, tiyatro, dans, kostüm 
sanatları ve bunların sanatçıları ile çok 
yakın dostluk ve işbirliği içindeydi. Yüzyıl 
başında manifestolar yazmış, modern 
mimarlığı savunmuş birçok mimar aynı 
zamanda sanat üzerinde metinler ve 
eleştirel söylemler üretmişlerdir13. Bu 
olgu bizde Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
sınırlı bir şekilde kendini göstermiştir. 
Daha ziyade edebiyatçıların ressamlarla 

ilişki kurduğunu ve sanatsal yorumun 
şiirsel tavırla ortaya konduğunu, gerçek 
bir eleştiri yapılmadığını görüyoruz. 
1950 yıllarına kadar sanat eleştirisi 
ya da yorumu milli ve evrensel ya da 
Doğulu ve Batılı polemikleri üzerinden 
yürütülüyordu. 

Mimarların sanatımızı bilmediklerini 
ve genelde sanatı önemsemediklerini de 
ekleyebiliriz. Bu koşullar altında, dört 
yıllık mimarlık eğitimi ile sıradan bir 
mimarlığın ötesine geçilebileceği şüpheli. 

Sonuç yerine... 
21. yüzyılın ilk yirmi yılında kentlerimizde 
üreyen yapılar toplumun büyük yüzdesi 
tarafından nasıl değerlendiriliyor belli 
değil; daha doğrusu, herhangi bir şekilde 
değerlendirildiği şüpheli. Yapılaşmayı, 
kentlerin büyümesini, araba yoğunluğunu 
zenginlik ve güç olarak anlayan 
bir toplumda eleştiriler de olumsuz 
karşılanıyor, politik kışkırtmaca olarak 
algılanıyor. 

Geriye dönüp “başka nasıl olabilirdi” 
tartışması bir netice vermeyeceğine göre, 
bütün baskın planlamalara rağmen yeni 
sistemlerin neden ve nasıl oturmadığını, 
her şeye rağmen kent yaşamının iyi kötü 
sürdüğünü Joseph Margolis “What is 
a City”14 makalesinde Pragmatizmin 
kavramları yaşamdan alan anlayışı ile dile 
getiriyor. Aşağıda, sonuç olarak, metnin 
Türkçe’sinden seçtiğim bazı bölümleri 
kısaltılmış ve parça parça sunuyorum:

Margolis’e göre Wittgenstein’ın 
Investigations15 kitabında kentler ve 
diller arasında bir benzerlikten söz edilir. 
Wittgenstein tüm şehirlerin doğal diller gibi 
en iyi ihtimalle karmaşadan oluştuğunu 
buna rağmen dilin her türlü incelikli, geçici 
ve uydurma kullanımlarını mümkün olan 
en hızlı şekilde kavradığımızı ve bunların 
tadını çıkardığımızı ileri sürer. Margolis 

şöyle devam eder: “Açıkça görünüyor ki 
dünyamızı çok katı bir şekilde (örneğin 
geometrideki bir tanımda olduğu gibi) 
tanımlayamadan da en ince, en alacalı 
ayrıntılarıyla takdir ve kabul edebiliriz... 
Burada en iyi ihtimalle küçük çaplı bir 
yap-boz sözkonusudur.”

“Investigations ile ortaya koyulan sav... 
bilim yapma, oyun oynama, konuşma, 
şehir inşa etme ve yargıda ve çıkarımda 
bulunma - konusunda, rasyonalist tezin 
yanlış olabileceğini gösterir... Dil ve 
şehir kuramları arasında, ilk bakışta 
görüldüğünden daha fazla ortak nokta 
var... İnsanlığın tüm dünyası karmaşaya 
dönüşme tehdidiyle karşı karşıyadır - ... 
geometrik tanımlardan uzaktan yakından 
alakası yoktur. Dünyamızı... şehirlerimizde 
ve ev kültürümüzün mekanlarında 
yaşayarak edindiğimiz derin uygulamalarla 
tanırız.

Aslına bakılırsa, şehirlerin dağınık, 
sürekli yayılan, eski ve yeni alt birimleri, 
halihazırda arkitektonik açıdan inşa 
edilmiş... olarak görülebilir. Eski Mısır’da, 
Mezopotamya’da, Maya Medeniyeti’nde 
ve hatta Ortaçağ Avrupa’sında kasaba 
ve şehirlerin planlanmasında açıkça 
gözlemlenen insan eğilimi, aynı koşulların 
modern şehirlerin yapımında ve sürekli 
değiştirilmesinde uygulanması halinde 
biçimsiz ve uyduruk kalacaktır. Modern 
şehirler, dar kafalı şehir hayatının 
yüzeysel sınırları içerisinde kolaylıkla 
ayırdedilemeyecek şekillerde ortaya çıkan 
insan dünyasının en derin kuvvetlerinden 
gelişigüzel etkilenen daha geniş ve çok 
daha çeşitli yaşam ve kültür mekanlarında 
zaman zaman görünmez ve giderek daha 
hızlı bir şekilde işleyen değişikliklere yanıt 
vererek karmaşaya dönüşme eğilimindedir.
Bir şehirdeki değişikliklerin planlanması 
ve takdir ve kabul edilmesi süreçlerinde, 
standart peyzajın yeni estetiğiyle kolayca 
bağdaştırılamayabilecek politika ve 
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uygulama tavizleri ortaya çıkmak 
zorundadır. Kayda değer bir geçmişin 
kalıntılarını muhafaza ettiği iddiasında 
olan modern şehirlerin çoğunda, 
kendimiz... bir şekilde yabancı ve keyfi 
ama büyüleyici bir gökdelenin mutlak 
kişiliksizliği arasındaki süreklilikte bir 
yerde buluruz... Yolumuzun büyük bir 
kısmını kültürel silintilerle aşıyor gibiyiz 
ki, bu silinti görmezden gelinemeyecek 
tehlikelerini gizler. Geçmişin sürekli 
olarak silinmesi ve insanlığın kökünden 
uzaklaştırılması (hızın giderek arttıran 
örüntüleri olarak) modern şehrin estetiği 
açısından temel bir zorluğu beraberinde 
getirir... herhangi bir yapının gerçek 
amacı hakkındaki fikirlerimiz giderek 
azalır.

Genel anlamda bakıldığında, dünyanın 
ihtişamlı ve en büyük şehirleri başlangıçta 
(çoğunlukla yabancı ve hatta düşman) 
göçmenlerden oluşan sakinleri tarafından 
kaçınılmaz bir şekilde değiştirilen, düzenli 
olarak yeniden yapılandırılan (örneğin 
çaresiz savaşlardan veya doğal afetlerden 
sonra) ve... fırsatçı barınma ve ticaret 
çalışmalarından hayatta kalan mekanlar 
olmuştur.

Ama şehrin sade işlevselliği... her türlü 
anlaşılabilir geistlich (tinsel) nostaljisine 
tercih etmesi gerekecektir. Kökünden 
giderek uzaklaşan bir insanlığa hizmet 
edecektir -ve dolayısıyla, kaçınılmaz bir 
şekilde, acımasız hayatta kalma uğraşının 
gerekliliklerinden dolayı (yine) Avrupa’ya 
doluşmuş olanlar gibi, günümüzün 
çoğunlukla talihsiz... nüfuslarına hizmet 
edecektir- hizmet etmelidir. Burada, 
paraya odaklı dünyamızın fırsatçı ticaret 
şehirlerinin sadece standart, geçici ve atalet 
içerisindeki işlevlerinin ötesine geçebilecek 
ve geçmesi gereken işlevsel çağdaş şehir 
modellerinin ne olduğu sorusunun daha 
dikkatli bir şekilde ele alınması ihtiyacı baş 
göstermeye başlar.

Benim savıma göre, ‘estetik’ teriminin 
doğanın... ‘durağan’ zevklerinden ziyade, 
insan ölçeğindeki ‘takdir ve kabullerin’ 
önceliğini ifade eden bir terim haline 
geldiğini varsayarsak, çağdaş şehrin 
estetiğinden bahsederken, ‘medeniyete’ 
ilişkin meselelerin açık, kapsayıcı ve cömert 
bir şekilde değerlendirilmesi -yani, bir şehrin 
Lebensform’unun16 (yine Wittgenstein’ın 
yanında ve dolaylı olarak Kant’ın karşısında 
yer alarak) tam ifadesine ve gösterimine 
yönelik eleştirel bir pratik ile ele alınması- 
çok mantıklı olacaktır.
Medeniyete ilişkin meseleler... şehirlerin 
barındırdığı ve imkan tanıdığı toplu 
nüfusların yaşamlarının etrafında sıralanan 

fiili, tutarsız, ahlaki, siyasi, takdire dair 
ve benzer düşüncelere dayanan geçmişe 
ve topluluğa bağlı meselelerden teşkil 
edilen, zorlamadan uzak ve değişken bir 
karmadan oluşmak zorundadır… Ayrıca, 
bu topluluğa dayalı bir yapı olmalıdır: 
... yaşayan bir şehrin, bir halkın veya 
(hatta) bir ulusun ve benzer alanların 
işlevselliğine yönelik anlayışımıza uyarlanır 
-kaybeder, kazanır, amaçlı (belki de 
biçimsiz) geçmişine anlaşılabilir bir biçim 
sağlamak için gerekli olan neyse ona 
dönüşür... Sorumluluk sahibi bir şehrin, 
kendi başarılarının maddi hafızalarını 
bilerek ve isteyerek silmemesi gerektiği 
kanısındayım...” Joseph Margolis, 2017.
■ Jale Nejdet Erzen, Prof.Dr.; Sanat 
Tarihçisi, Ressam.
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Neoliberal 
Kentlerin  
Neo-Osmanlı 
Görkemi
Aysim Türkmen ■ Kentin ekonomi politiği, 
AKP’nin neoliberal politikalarının odak 
noktası oldu. Gecekondu mahallelerinin 
apartmanlara dönüşüm sürecinde, mahalli 
örgütlülükle geliştirdiği sosyo-ekonomik  
kapitali ülke ölçeğinde politik başarıya 
dönüştürerek iktidara geldi AKP. 
Yönetime gelmesiyle birlikte, gayrimenkul 
sektöründeki küçük sermayedar 
müteahhitlerin yerini büyük sermayenin 
alma sürecini kolaylaştırdı. Türkiye’nin 
gayrimenkul kapitalizmi ile küresel 
neoliberal düzene entegre olmasının önünü 
açtı. 

AKP’nin kent odaklı neoliberal ekonomi 
politikasına, kentsel mekanı neo-Osmanlı 
veya neo-Selçuklu stillerle donatarak 
gözalıcı hale getirme (spectacularization) 
girişimleri eşlik etti. Osmanlı, Selçuklu 
mahalleleri/özel siteleri kurulması, tarihi 
mekanların restitüsyonu (Topçu Kışlası 
veya Süleymaniye evlerinin yeniden ihyası), 
Panorama Fetih Müzesi’nin açılması, 
Osmanlı mimari tarzında vapur iskeleleri 
yapılması, görkemli Selatin camileri ve 
Başkanlık Külliyesi inşası gibi farklı yapı 
formları kenti şekillendirdi. 

Neoliberal kentleşme süreci ile neo-Osmanlı 
görkem (spectacle) yaratma girişimleri 
örtüştü. Bu örtüşme nasıl oldu? Öncelikle 
global kapitalizme entegre olma ile yerel 
tarihten motiflerle kenti donatmanın 
birbirleriyle çelişen dinamikler olmadığını, 
bu iki politikanın çelişiyor gözükse de 
birbirlerini beslediklerini anlattıktan sonra 
neoliberal kentleşme ile neo-Osmanlıcılığın 
1980’lerden itibaren Türkiye kentlerinde 
aldıkları farklı biçimlerden örnekler 
vereceğim. 

Güneydoğu Asya’da kapitalizm ve kültürel 
değişim üzerine çalışan antropolog 
Aihwa Ong, 2000’lerde dünyada beliren 
gösterişli mimari yapıların küresel ölçekli 
sermayenin kente vurduğu damga olarak 
okunduğunu söylüyor. Bu bakış açısına 
göre, özel şirketler ulus devletlerin 
dünyadaki davranışlarını kontrol etme 
kapasitesini zayıflatıp ulusal kimlikleri 
siliyor. Ancak diyor Ong, özellikle Asya 
ülkelerine baktığımızda, özel şirketlerin 
diktiği gökdelenlerin devlet kurumlarının 
binalarının yerini aldığını değil, devlet 
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tarafından yeni yaptırılan görkemli binalar 
ile birlikte varolduğunu görüyoruz. Ong bu 
durumu ulus devletlerin neoliberal düzende 
birer aktör olarak yer alarak bir yandan 
şehirlerarası rekabetin gerekliliklerine cevap 
verirken diğer yandan kendine güvenen 
egemen devlet imajı yaratması olarak 
okuyor. Böylelikle iktidarlar, ulus devleti 
küresel sahnede konumlandırdıkları gibi 
ulusal olanı da küresel boyutta tanımlamış 
oluyorlar1. 

Türkiye’de neoliberalizmle birlikte  
yeni-Osmanlıcı kültürel rejimin gündeme 
gelmesinin de benzer dinamikleri olduğunu 
düşünmek mümkün. Ulus devletin küresel 
pazarda bir aktör olarak yer alması 
için kendini bilinen ulus devlet resmi 
ideolojisinden farklılaşan bir marka olarak 
yeniden yaratması, bu markanın da hem iç 
hem dış politikada kendine güveni ve hatta 
bölgede liderlik edebilecek gücü olduğunu 
ortaya koyması gerekiyordu. İktidar için 
neo-Osmanlı imgeleri, bu markayı Kemalist 
ideolojiden ayrıştırmak için gerekli kültürel 
kapital kaynağı oluşturuyordu. Ama aynı 
zamanda, dünya kentleriyle rekabette diğer 
rakiplerden kendini farklılaştırma aracı ve 
dünyada gücü kanıtlanmış imparatorluğun 
devamı olan küresel bir aktör olma iddiası 
sağlıyorlardı. Yani bir yandan varolan 
ulus devlet kalıplarından uzaklaşma aracı 
olurken diğer yandan küresel sahnede 
kendine yer açabilecek şekilde tanımlanmış 
yeni bir ulus devlet projesini üretme 
potansiyeli taşıyorlardı. İç politikada ise 
iktidar, Türk-Müslüman Osmanlı olarak 

kurguladığı bu neo-milli kültürel sermayeyi 
(muhafazakar tabanda zaten varolan 
ideolojik temayüllerle birleştirerek) kendini 
destekleyen sınıfları büyüleyecek, neoliberal 
politikalarını meşru gösterecek bir araç 
olarak kullanıyordu. 

Aslında neoliberal süreç ile neo-Osmanlı 
estetiğin ittifakı AKP’den önce başlamıştı. 
Türkiye’de 1980 darbesiyle ordu tarafından 
startı verilen ve Özal döneminde son hız 
hayata geçirilen neoliberal politikalarla 
kentsel alanın üretiminde kullanılan 
kaynaklar özel sektöre aktarılırken  
neo-Osmanlı kent formları ortaya çıktı. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Bedrettin Dalan’ın “dünya şehri İstanbul” 
projesi, kentin kuzeyinde global/ulusal 
sermayenin rahatça akabileceği  
Levent-Maslak finans hattını kurarken; 
dünyadan akan turistlerin seyredip 
büyülenecekleri tarihi şehir gösterişe 
açılıp, geleneksel dekorlarla süslendi2. 
Topkapı Sarayı’nın hemen yanındaki 
Soğukçeşme Sokağı, Osmanlı yemekleri 
sunan bir restoran, Osmanlı el sanatları 
satan dükkanlar ve Osmanlı tarzı oteller 
ile donatılmış bir tiyatro dekoru olarak 
tasarlandı.

Türkiye’nin 90’lı yıllarda dünyaya 
açılmasıyla gitgide palazlanan ulusal 
sermaye gayrimenkul alanına girmeye can 
atsa da yatırımlara girişebileceği boş ve 
geniş arsalar bulamıyordu. Ama 2000’li 
yıllarda AKP iktidarı gayrimenkul alanında 
daha önceki iktidarlardan daha aktif bir 

rol aldı ve piyasada varolan sınırlı arsa 
arzını TOKİ yoluyla tekeline alıp kentsel 
dönüşüm sürecinin baş aktörü oldu3. Aynı 
süreçte AKP, Osmanlı mahalleler söylemini 
kullanmaya başladı. İstanbul, Ankara 
ve Kayseri’de şöyle ilanlar çıkıyordu: 
“TOKİ, Kayabaşı projesinin bundan 
sonraki aşamalarında Osmanlı ve Selçuklu 
dönemi konut mimari özelliklerini yansıtan 
mahalleler kuracak4.” Böylece, İstanbul 
tarihi yarımadada kamu kuruluşları 
arazileri özelleştirilerek ve Sulukule gibi 
mahallelerde kentsel dönüşüm uygulanarak 
neo-Osmanlı tarzında mimari formlu siteler 
inşa edildi.

AKP, konut piyasasını TOKİ vasıtasıyla 
ulusal ve küresel sermayeye açarken 
konutları neo-Osmanlı tarzında inşa ederek 
yeni milli formla meşrulaştırma girişiminde 
bulundu. Konutlar, idealize edilmiş Osmanlı 
mahallesi formunda paketlendiğinde, hem 
dünyaya örnek olacak özelliklere sahip 
hem de gelenekselliği devam ettirebilen bir 
şekilde pazarlanıyordu. 

Kentsel dönüşüm döneminde göz önünde, 
kent merkezinde yer alan arazilerin devlet 
eliyle özelleştirilmesi dönemi pek de başarılı 
olmayan şekilde devam ederken mega 
projelerden söz edilmeye başlandı. Artık 
sermayelerin ve sermayedarların boyutu 
gittikçe büyüyor, orta ölçekliler oyunun 
dışında kalıyordu. Devletin ulusötesi/

1 Taksim Camisi, 2019 (Fotoğraf: Mark 
Elliot / Flickr - CC BY-NC 2.0).

1
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ulusal sermaye ile mega anlaşmaları 
gitgide kentin çeperlerinde yer alan ve 
dolayısıyla göz önünde olmayan araziler 
üzerinde yapılmaya başladı. Bu dönemde 
sermayenin büyüklüğüne, anlaşmaların ise 
görünmezliğine paralel olarak görmeyeni 
kalmayacak abidevi boyutta Selatin camiler 
gündeme geldi. Kentin merkezine Taksim 
camisi yerleştirildi. Kentin her yerinden 
görülen devasa Büyük Çamlıca Camisi 
inşa edildi. Dünyada en prestijli cami 
formu olarak bilinen neo-klasik Osmanlı 
camilerinin en büyüğünü yapma iddiasıyla 
dünyanın en büyük camisi (bahçesi ile 
beraber ölçüldüğünde) yapıldı. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun en güçlü döneminde 
olduğu gibi bu dönemde de “inşaatta 
kendimize güvenimiz tam” diyordu AKP 
neo-Osmanlı formla. 

Finansal krizlerin toplumsal krizlere yol 
açtığı ve gayrimenkul kapitalizminin 
eko-sosyal krizlerle sınandığı 2010’lu 
yıllarda, neoliberal yapılanmada giderek 
büyümüş olan ulus devlet, ülke içinde 
maddi kaynakları özelleştirmiş olduğu 
için elinde kalan politik gücünü gitgide 
tüm alanları kontrol edecek merkezi 
bir noktada toplamaya başladı. Dünya 
piyasalarından sağladığı kaynaklar azaldığı 
için dünyada aktör olma politikası da işe 
yaramıyordu. İşte bu noktada neo milli 
Türk-Müslüman ideoloji, yerini aldığı 
resmi ideolojiden bile daha otoriter bir 
formla, “külli” bir yönetim anlayışını 
yansıtan Başkanlık Külliyesi ile karşımıza 
çıktı. Artık dokunulamaz, yaklaşılamaz 
ama şaşası dillere destan başkanlık sarayı, 
neo-Osmanlı formların mahalleleri, 
semtleri, hatta külliyen kenti aşarak tüm 
Türkiye üzerinde ideolojisini dayattığı 
neoliberal fantazmagoryanın son noktasını 
temsil ediyor. ■ Aysim Türkmen, Şehir 
Antropoloğu.

Notlar:
1 Aihwa Ong, “Hyperbuilding: Spectacle, Speculation, 
and the Hyperspace of Sovereignty”, Worlding Cities: 
Asian Experiments and the Art of Being Global, ed.: 
Ananya Roy, Aihwa Ong, Blackwell, 2011, s. 205-226.
2 Çağlar Keyder ve Ayşe Öncü’nün “Bir Üçüncü Dünya 
Şehrinin Globalleşmesi” adlı makalelerinde belirttikleri 
gibi bu; kenti gezmeye gelen kongrecilerin ve turistlerin 
kuzeyde Levent-Maslak hattındaki iş kuleleri ve otellerde 
kalırlarken tarihi yarımadayı bir müze kent tahayyülü 
içinde tavaf etmeleri projesi. “Globalization of a Third 
World Metropolis: Istanbul in the 1980s”, Review, 
27(3):383-421, 1994.
3 Yeni konum, yukarıda değindiğim kentlinin bildiği küçük 
aktörlü müzakerelere dayalı modeli ortadan kaldırdığı 
gibi, son dönemde ortaya çıkan yeni aktörü yani büyük 
sermayeyi de kendi kontrolü altında tutuyor. İ. Bilgin, 
“Kent Üretiminin ve Kamu Yaşamının Örgütlenmesinde 
Güncel Eğilimler”, Toplum ve Bilim (105), 2006,  
s. 166-177.
4 “İstanbul’a Osmanlı ve Selçuklu Mahallesi Kurulacak”, 
Ekim 2009: [http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbula-
osmanli-ve-selcuklu-mahallesi-kurulacak_72904.html].

Salon Estetiği 
Bağlamında 
Osmanlı 
Canlandırmacılığı
Esra Bici Nasır ■ Mimarlıkta, sanatta ve 
tasarımda canlandırmacılık, daha önceki 
bir dönemin estetik tarzını bilinçli olarak 
yansıtan görsel stillerin uyarlanmasıdır. 
Canlandırmacı pratiğin temellerinde 
ulusal bir görsel kültürün inşası, tarihsel 
ve kültürel mirasın korunması ve 
sürdürülebilmesi gibi motivasyonlar ve 
hatta sosyo-politik dinamikler  
yer alabilmektedir. Canlandırmacılık 
terimi, çeşitli akım ve geniş bir biçim 
spektrumuyla (popüler, akademik, edebi, 
politik) ve ideolojilerle ifade edilen 
kültür ve tarihe yönelik önemli eğilim 
ve yaklaşımlara karşılık gelir1. Birkaç 
uluslararası örnek vermek gerekirse, 
mesela neoklasik mimarinin, ve ayrıca 
Palladyan mimarinin klasik mimarinin 
canlandırmacılığı; Akdeniz canlandırmacı 
mimarlığının İtalyan Rönesans mimarisi 
ve İspanyol Barok mimarisinin 
canlandırmacılığı olduğu gösterilebilir. 

Türkiye bağlamında canlandırmacı pratiğe 
baktığımızda, 1908-1930 yılları arasında 
cereyan etmiş Birinci Milli Mimari 
Akımı’ndan söz edebiliriz. Bu akım hem 
yerel hem de klasik Osmanlı yapılarında 
yer alan mimari öge ve süslemelere önem 
vermiştir. Bu akım Neoklasik Türk 
üslubu veya Osmanlı canlandırmacılığı 
olarak da adlandırılmıştır. 1940-50 yılları 
arasında da İkinci Milli Mimari Akımı 
vuku bulmuştur. Milli mimari akımları, 
iç mekan tasarımlarını ve mobilya 
stillerini de etkilemiş olsa da, özellikle 
evcil mekana dair uygulamaların ve 
içselleştirmelerin mimari akımın seyriyle 
farklılıklar oluşturduğu söylenebilir.
Osmanlı canlandırmacılığı günümüzde de, 

mimari, sanat ve tasarım pratiklerinde, 
gündelik yaşam ve tüketim kültüründe de 
karşımıza sıklıkla çıkan bir tema olmuştur. 
Bu akımın Osmanlı geçmişinin ve İslam 
gerçeğinin temsilcisi olmasına dair algı 
güçlüdür. Navaro-Yaşın’ın (2002) da 
belirttiği gibi muhafazakar orta sınıf 
çoğunlukla estetik biçemlerle bir kimlik 
sunmak istediğinde ve kendisini oryantalize 
ettiğinde İslam ve Osmanlı geçmişinden 
esinlenmektedir. Neoklasik üsluplar, 
laleler, bereket kapları, tuğralar ve benzeri 
sembolik ögeler bir İslam gerçeğinin ve 
Türk otantikliğinin simgesi haline gelmiştir. 
Yeniden canlandırma içeriği, tüketilen 
metaların -ister mimari bir yapı, ister kıyafet 
veya bir koltuk olsun- hem bir özgül tüketim 
kültürü inşa ederken hem de maneviyata 
hitap etmesini sağlar. Gerçi Başer’in de 
belirttiği gibi, İslami burjuvazi olarak da 
anılan kesimin gündelik yaşam pratikleri 
içinde, prestij ve statü sağlayıcı unsurlara 
ulaşmayı istemesi, muhafazakarlık ve gösteriş 
arasındaki mesafeyi arttırabilmektedir. 
Bir yandan, güzel ve estetik olana sahip 
olmak dini açıdan pek sorun teşkil etmese 
de, beğeni kavramlarının popülerlik, moda 
veya trendlerle belirlenir olması da arzu 
mekanizmalarını devreye sokmaktadır 
(Başer, 2015).

Osmanlı’yı yeniden canlandıran estetik, 
muhafazakar elitin hem tüketim yoluyla 
kimlik sergilemesini gerçekleştirip “dünya 
nimetlerinden yararlanmasını” sağlar hem 
de manevi çizgiden ayrılmaması anlamında 
işlevseldir. Kısacası, buradaki durum 
tüketime itiraz etmek değil, tüketimi, Türk 
otantikliğini temsil edecek nesnelerden 
oluşan tüketim kalıplarına dönüştürmektir. 
Dolayısıyla, üst sınıfın (veya orta sınıfın) 
tanımının, Batılı estetiği ve ürünleri tüketen 
bir sosyal gruptan Türk otantikliğini 
tüketen bir gruba değişmesi istenci 
sözkonusudur.
 
Douglas ve Isherwood (1979) her ürünün 
kullanımının sosyal anlamlar taşıdığını 
belirtir. Ev, ev dekoru statü ve beğeninin 

1
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en iyi icra edildiği sahnelerden biridir. Ev 
estetiği, o evin içinde yaşayan bireylerin 
kimlik sunumu ve yaşam tarzları hakkında 
önemli bilgiler verir (Goffman, 1959). 
Bu durumda ev merkezli tüketim, sadece 
o evin içinde sınırlı kalmayıp diğer evler 
arası da işleyen bir bilgi sistemi haline 
gelmektedir (Douglas ve Isherwood, 
1979). Simmel’ın (1957) da belirttiği gibi 
gösterge işlevi taşıyan eşya aynı sınıfa 
ait kişiler arasında beğeni ve estetik 
normları açısından bir dilbirliği yaratır. Bu 
bağlamda, Osmanlı canlandırmacılığının 
nesneleşmiş stillerini tüketen sınıf 
fragmanları ve bu sınıflara ürün ve hizmet 
sağlayan geniş çaplı bir tüketim pazarı 
oluşmuştur. Piyasa dinamiklerinin, para 
harcama alışkanlıklarının da muhafazakar 
kanadı kapsayacak şekilde dönüştürülmesi 
kaçınılmazdır (Başer, 2015). 

Bir Osmanlı canlandırmacı  
salonun içinde
Özellikle evin daha kamusal bölümü olan 
salon ve içerdiği mobilya ve aksesuarlar, 
dışarıdan gelen ziyaretçilere yönelik 
yapılan statü sergilemesi ve izlenim 
yönetiminin temel platformudur (Laumann 
ve House, 1970). Bu anlamda, Osmanlı 
canlandırmacılığından ilham alarak 
dekore edilen muhafazakar üst sınıf bir 
evin salonundan bahsetmek istiyorum2. 
Ev etnografisi temelli alan çalışmalarım 
kapsamında, daha farklı bir araştırma 
odağıyla3, bu eve yaptığım ön ziyarette, 
Osmanlı kültürüne referans veren bir 
dekorasyona sahip olduğunu not almıştım. 
Osmanlı canlandırmacılığına daha çok 
odaklandığım bugünlerde, bu keşfimi 
daha detaylı bir şekilde incelemeyi uygun 
buldum. Evin bulunduğu sitedeki tektip 
villalar, dış görünüm açısından geleneksel 
Türk evi tarzına çeşitli göndermeler 
yapmakta ve uzaktan kısmen öyle 
görünmektedir. Bununla birlikte, iç mekan 
tasarımında geleneksel Türk evine has iç 
mekan özellikleri görülmemektedir. Örneğin 
sofa ve sofalara açılan odalar olmadığı 
gibi güncel ve neredeyse konvansiyonel bir 
villa planı sözkonusudur. Salon, diğer pek 
çok salon konfigürasyonunda olduğu gibi 
bir yemek alanı ve bir oturma alanından 
oluşmaktadır. Bir ikili, bir üçlü kanepe, 
iki berjer ve bir “bench”ten4 oluşan 
oturma odası takımı mobilyaları neoklasik 
üsluptadır. Kanepelerin arkalıkları kapitone 
yüzeylerden oluşurken, alt kısımlarında, 
kanepenin eğrisel kontürü boyunca ince 
drapeler devam etmektedir. Berjerlerin 
ahşap iskeletleri olup neoklasik süslemelerle 
bezelidir. Evsahibi koltuk takımlarında 

1-2 Sofa Köşkü, oturma sekisi ve tavan süslemeleri, 
Topkapı Sarayı, 2020 (Fotoğraflar: Esra Bici Nasır).
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yoğun ahşap oymalarından ziyade, nispeten 
daha yalın süslemeler tercih ettiğini 
vurgulamıştır5. Yine kapitone oturma yüzeyi 
olan “bench”in püsküllü rulo yastıkları ve 
kolçaklarında oryantal desenler vardır. 

Alt katta yer alan hamama inen 
merdivenlerin yanında, evsahibinin kendi 
yaptırdığı Selçuklu canlandırmacılığını 
temel alan desenlerden oluşan bir paravan 
vardır. Bu bölüme vitray süslemeler ve 
modern tablolar da eşlik etmektedir. 
Osmanlı İstanbul’una ait bir antika tablo, 
salonun önplanda olan duvarını süsler. Orta 
sehpanın üzerinde Osmanlı padişahlarının 
resimleri olan biblolar, Osmanlı-Selçuklu 
motifleri taşıyan mumluklar ve üzerinde 
ayetler yazan bereket tası ve tabaklar yer 
almaktadır. Sağ bölümde, standartların 
üstünde, oldukça geniş bir yemek masası 
ve takım sandalyeleri konuşlandırılmıştır. 
Masanın üzerinde altın varaklı bir rahle 
üzerine konmuş bordo kaplı bir Kur’an-ı 
Kerim ve masanın merkezinde büyük 
bir yapay çiçek demeti vardır. Yemek 
masasının yanında yer alan dört parçalı 
zigon sehpa takımının her bir biriminde, 
Osmanlı İstanbul’una ait bir resim vardır: 
Örneğin birinde Kuleli Askeri Lisesi, 
diğerinde Sultanahmet Meydanı. 

Evsahibinin, zihnindeki Osmanlı konağı 
iç mekan stilini, en vurgulu icra ettiği 
alanlardan biri de perdelerdir. Perdelerin 
uzunlukları zemine değdikleri hizadan biraz 
daha uzun olarak ayarlanmıştır. Böylelikle 
perdelerin drapeleri, “Osmanlıyı yansıtacak 
şekilde” zemine de süzülmektedir 
(Görüşmeci, 2020). Tafta, dantel kumaşlar 
ve ponponlardan oluşan perdeler Osmanlı 
tuğrası desenli ve püsküllü tutturgaçlarla 
ortalarından duvar kenarlarına 
tutturulmaktadır. 

Salona girer girmez, karşı duvarda net 
bir şekilde görülebilen ve salonun simetri 
aksının üzerinde bulunan, bir nevi odak 
noktası yaratan bir şömine ve hemen 
üstünde yine bir antikacıdan temin edilmiş 
olan Hilye-i Şerif6 yer almaktadır. Evsahibi, 
nazar ayetlerini de içeren Hilye-i Şerif’i 
anlatırken “Her türlü kaza, bela, afet, 
yangından koruduğunu”, “her Osmanlı 
evinde mutlaka olduğunu” (Görüşmeci, 
2020) belirtmiştir. Bu bağlamda, Hilye-i 
Şerif’in, diğer nesnelerle birlikte, bugün bir 
Osmanlı evinin sembolik inşasında önemli 
bir yer tuttuğunu anlıyorum. Salonun, Türk 
otantikliği çizgisinde materyal kültürünü 
inşa eden nesneler arasında “mistik” ud 
kokusu7 çubukları, Kapalıçarşı’dan temin 
edilen lokumluklar, özel yapım şerbetlikler 
ve yine Osmanlı temalı özel kolonyalar da 
vardır.

Osmanlı’ya sıklıkla referans vererek 
inşa edilen bu beğeni seti ve sembol 
algoritmasına, nesnelerle birlikte gündelik 
pratikler eşlik eder. Osmanlıyı yeniden 
canlandıran en iyi performanslardan 
birinin misafir ağırlama pratikleri olduğu 
görülmüştür. Bu anlamda evsahibi, 
kendisini ziyarete gelen misafirlerine 
önce “konağın” alt katındaki hamamını 
sunmaktadır. Misafirlere göre peştemaller 
ve onları keseleyecek kese-köpükçü bu ritüel 
kapsamında önceden ayarlanmaktadır. 
Kadın ve erkek misafirler farklı zamanlarda 
hamamı kullandıktan sonra yardımcıların 
kurduğu sofraya otururlar. Evsahibi, 
misafirlerine hazırladığı menülerde et 
tandır, “Osmanlı pilavları” -örneğin 
kayısılı, üzümlü, tarçınlı, ballı pilavlar- pazı 
sarması, hünkarbeğendi gibi yemekler ikram 
ettiğini belirtmiştir. Bu yemekler bakır 
sahanların içinde sunulmaktadır. Evsahibi, 
“Osmanlıyı yansıtır gibi” misafirlerine 
giderken diş kirası da vermektedir 
(Görüşmeci, 2020). Evden ayrılan kişiler, 
lavanta torbaları, küçük kurabiyeler veya 
gümüş kaplama aynalar hediye edilerek 
uğurlanmaktadırlar. Gerek özenle temin 
edinilmiş nesneler, gerek icra edilen 
performanslar bakımından, salon estetiği 
anlamında Osmanlı canlandırmacılığının 
ilham kaynağı ve baskın tema olduğunu 
görüyoruz. Bununla birlikte evsahibi, 
dekorasyon tercihlerini anlatırken 
daha Batılı, “modern” tercihlerinden 
de söz etmiştir. Türk otantikliği nesne 
ve stillerine Murano’dan getirtilen cam 
objeler, modern sanat tabloları ve yine 
İngiltere’den getirtilen yemek takımları da 
eşlik etmektedir. “Osmanlı konağı” sahnesi 
evin en kamusal alanı olan salonda vurgulu 
olarak kurulmuş olsa da evsahibi, evin daha 
mahrem bölümlerinin (yatak odası, çocuk 
odası gibi) modern tarzda dekore edildiğini 
belirtmiştir. 
 
Gösterilenini kaybeden gösteren
Görüşme yapılan bu üst sınıf evinin 
sahipleri, gerek kendi kişisel ilhamları 
ve algılarıyla, gerek piyasanın ürettiği ve 
kısmen yönlendirdiği Osmanlı (ve/veya 
Selçuklu) canlandırması öge ve stillerle 
salonlarının estetiğini ve dekorunu inşa 
etmişlerdir. Türk otantikliğine uygun olarak 
düşünülen tüketim kalıpları ve tefriş tarzı, 
bir beğeni ifadesi ve statü sergilemesi olarak 
işlev görmüştür. Peki bu nesneleri Osmanlı 
canlandırmacılığı ve güncel tüketim 
kültürü bağlamında nasıl okuyacağız? Jean 
Baudrillard, “modern insanın gömülmüş 
olduğu koltukların içinden sahip olduğu 
eşyalar aracılığıyla evini nasıl dekore 
ettiğini anlatan bir söylev çekerken aynı 
zamanda ilişkiler konusunda da bir söylev 
çektiğini” belirtir (2008). Hatta evini 

dekore eden insanı aynı zamanda hep 
bir ilişki ve ortam insanına benzetmiştir. 
Bereket tasları, tuğra desenli objeler, Hilye-i 
Şerif, lokumluklar, şerbetlikler, neoklasik 
koltuklar, “bench”ler, rulo yastıklar... Tüm 
bu nesneler dışarıdan gelen ziyaretçiye 
(ve aslında seyirciye) nasıl bir söylev 
çekmektedir?

Nesneler grup kimliklerinin gelişimiyle 
doğrudan bağlantılıdır. Anlam yüklenen 
eşyadan çok eşyaya anlam yükleme 
biçimleri aslında daha çok önem taşır 
(Miller, 1987). Osmanlı canlandırmacılığı 
nesnesi olan ürünler konusunda sahip 
olunan zevkin bir sınıf (muhafazakar elit 
sınıf) göstergesi olduğunu görüyoruz. Seçkin 
bir İslam kültürünün ev dekorasyonunda 
tezahür etmesi, toplumsal ve kültürel 
meşruiyet kazanması için Osmanlı simgeleri 
güçlü referanslardır. Yakın zamana dek, 
Türkiye tüketim kültürü bağlamında, 
genel olarak, üst sınıfın simgesel 
göndermeleri Batı orijinli olagelmiştir. 
Navaro-Yaşın’ın (2002) da belirttiği 
gibi, muhafazakar elit, sınıf göstergesi 
olarak, modernlik kavramının içine dindar 
bir ailenin “üst sınıf” mensubu olarak 
algılanabileceği İslami yaşam tarzının 
ve Osmanlı geçmişinin simgelerinin de 
dahil edilmesini istemektedir. Dolayısıyla, 
tuğralar, lokumluklar ve tüm diğer Osmanlı 
referanslı nesneler talep edilen yeni 
modernlik tanımının değişimini karakterize 
eden sembolik nesneler haline gelmiştir. 

Temsilin ideal olanla tam da örtüşmediği 
görülmektedir. Fakat tarihsel bilgi 
gerçeğinden bağımsız şerbetlik veya tuğra 
desenli bir obje gibi tüm bu jenerik nesneler 
ve üsluplar, öyle güçlü semboller haline 
gelmişlerdir ki, kullanıcıları bunların sektör 
tarafından inşa edilen bir temsil olduğunu 
zaman zaman gözardı edebilmektedir. 
Muhafazakar orta ve üst sınıflara da 
hitap eden ve Osmanlı canlandırmacılığını 
ürün ve tasarımlarında kullanan mobilya 
firmalarının kataloglarında karşılaştığımız 
söylemlerde Osmanlı stilinin lüks 
kavramıyla da özdeşleştirildiğini görürüz. 
Örneğin, “neoklasik bir yemek masası” 
gibi bir gösterenin (jenerik bir) Osmanlı 
konağı yaşamına dair tarihsel gerçeklik 
karşılıklarını yaratması beklenmeksizin, 
inşa edilen temsiline bir gerçeklik simgesi 
olarak tutunulduğunu görüyoruz. Gösteren 
ve gösterilen ilişkisi bakımından, mesela, 
mobilya mağazalarının kataloglarında 
veya teşhir salonlarında da karşılaştığımız 
“Osmanlı Yemek Odası Takımı” söylemine 
bir bakalım. Alain Duben ve Cem Behar’ın 
araştırmasından anlaşılacağı gibi, Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde, bir Osmanlı 
konağında, yemek yeme normu olarak 
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aile üyelerinin hep beraber oturup yemek 
masası etrafında dizilip yemek yemesi; 
net zaman dilimleri vermek zor olmakla 
birlikte, olsa olsa imparatorluğun son elli 
yılında vuku bulmuş olabilir. O da aşamalı 
olup, yer sofrası - yemek masası evlerde 
eşzamanlı bir şekilde varolmuş; yeme-içme 
pratiğinin niteliğine göre sini veya masa 
kullanımına karar verilmiştir. (Duben ve 
Behar, 2013). Osmanlı saray ve konaklarına 
Batılı pek çok stil etki etmiş olsa da, yemek 
masası takımı en geç gelen eşyalardan biri 
olmuştur. Örneğin bir 17. yüzyıl köşkü 
olan ve Türk rokokosu üslubunun ilk 
örneği olarak bilinen Sofa Köşkü’nde8, 
her iki salonunda da rokoko stilinde bir 
yemek masası ve sandalyeleri gibi bir 
tefrişle karşılaşmayız. Resim 1 ve 2’de 
görüldüğü gibi rokoko üslubu, duvar ve 
tavan bezemelerinde, hatta oturma sekisinin 
kenarındaki levhanın yüzey süslemesinde 
görsek de, mobilya olarak oturma sekisi 
gibi geleneksel tefriş geçerlidir.

Dolayısıyla Osmanlı Sarayı bağlamında 
bile yemek masasından, yemek odası 
takımları için ayrılan bir mekandan ancak 
çok geç dönemlerde bahsedilebilir. Bu 
anlamda, Uğur Tanyeli’nin Halid Ziya 
Uşaklıgil’in saray başkatipliği süresince 
derlediği anılarını aktararak yorumladığı 
yazısı oldukça açıklayıcıdır. Tanyeli, Halit 
Ziya Uşaklıgil’in (1965) Dolmabahçe 
Sarayı’ndaki başkatiplik dönemindeki 
anılarını ele alırken, Padişahın ve Saray 
erkanının hala geleneksel tabla pratiği 
düzenini sürdürdüğünü belirtmektedir. 
Uşaklıgil’in kendisinin günlük yaşamında 
içselleştirdiği Avrupai sofra düzenini saray 
ölçeğine taşımak istediği bilinmektedir 
(Tanyeli, 2016). Tabla pratiği bağlamında, 
yemek yemek için özel bir oda veya masa 
gerekmediği için, bu pratiğin kaldırılması, 
yemek için kullanılacak işlevsel bir mekanı 
gerektirmiştir. Uşaklıgil (1965), nihayet, 
mabeynde bir yemek odası kurdurarak, 
odayı sofra gereçlerinin olduğu iki dolapla 
birlikte yirmi dört kişilik bir yemek 
masasıyla tefriş ettirmiştir. Bununla beraber 
Harem çevresinde tabla pratiği, azaltılmakla 
birlikte yine devam etmiştir. Burada 
Osmanlı saraylarının ve üst sınıflarının 
yüzyıllardır devam eden karakteristik 
yeme-içme biçiminin tabla pratiği olduğunu 
görebiliyoruz. Dolayısıyla Osmanlı sarayına 
veya konağının iç mekan tasarımına dair 
icra edilecek bir yeniden canlandırma 
tasarımında, yemek masalarını, neoklasik 
üslupta bile olsa, çok isabetli üniteler olarak 
görmek zordur. 

“Osmanlı yemek odası takımı” veya 
“Osmanlı oturma odası takımı” 
söylemlerine dönecek olursak, 

tarihsel gerçekliği de göz önünde 
bulundurduğumuzda; yemek alanı ve 
oturma alanı net bir şekilde ayrılmış salon 
illüstrasyonu; yemek masası, sandalyeleri, 
büfesi, konsoluyla pürüzsüz bir takım 
kompozisyonu, oluşturdukları bu bitmişlik 
ve kesinlik görüntüsüyle bir canlandırma 
derinliği vermiyor. Hal böyle olunca, 
neoklasik süslemelere sarılmak da yeterli 
gelmiyor. Bu bağlamda, piyasadaki çeşitli 
örneklerin, bazen bağlamsız, bazen yüzeysel 
göndermeler yaptığını söylemek çok yanlış 
olmaz. Anakronistik bir simgeleme tarzı 
popüler bir beğeni setini inşa etmeye 
devam etmektedir. Canlandırmacı tasarım 
yaklaşımlarını da tamamen olumsuz 
almamak gerekir. Fakat bu pratiğin, tarihsel 
gerçekliğe dayalı, gösteren ve gösterilen 
ilişkisinin anlamlı olduğu, bilimsel süzgeçten 
geçen ve içerik ve derinlik sağlayacak, “o 
zaman”ın ve “şimdi”nin bilincinde olacak 
şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir. 
Anakronistik göndermeler yapan, jenerik 
nesnelerden oluşan, şekilsel bir otantiklik 
iddiası içeren nesne kompozisyonlarından 
uzaklaşmak, işin kullanıcı tarafından 
ziyade; tasarımcı, üretici ve işletmeci 
aktörlerine düşmektedir. Zira piyasadaki 
pek çok alternatifte, stilizasyon nesneleri 
haline gelen gösterenler, simgeledikleri 
tarihsel dönem ve gerçeklikten ziyade bir 
beğeni seti olarak sergileniyor. Şerbetlik 
(mesela) artık sadece bir gösterendir, bu 
ikilinin diğer yarısına, yani gösterilen 
önemini ve derinliğini yitirmiştir9. Fakat 
ilginçtir ki sorunlu temsillerinin ötesine 
geçen bu nesneler bir hayat kazanarak 
kendilerine özgü bir sosyal yaşama 
kavuşurlar (Appadurai, 1986). Yalnızca 
Osmanlı konağına, Türk otantikliğine 
gönderme yapmakla kalmazlar. Kendi 
içinde ve kendi başına, neredeyse tarihsel 
gerçeklikten bütünüyle bağımsız bir anlam 
kazanmış durumdadırlar. 
■ Esra Bici Nasır, Öğr.Gör.Dr.; İzmir 
Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre 
Tasarımı Bölümü.

Notlar:
1 Gregory Castle, “Irish Revivalism: Critical Trends and 
New Directions”, Literature Compass, 8/5, 2011.
2 2020 yılında yapılan bu görüşmeyle ilgili, görüşmeci 
evsahibinin kimliği ve demografik özellikleri saklı 
tutulmaktadır. Görüşmenin gerçekleşmesine imkan 
sağlayan evsahibine teşekkür ederim.
3 Ev etnografisi temelli bu öncül çalışmalar için bkz: 
Nasır, vd., Living Rooms Occupied: Narratives on the 
Recontextualization of the “Museum-Salon” Practice in 
Modern Turkish Domesticity, 2019. 
4 Görüşmecinin kullandığı haliyle.
5 Görüşmeci stil tercihini tanımlarken “dömiklasik” 
terimini kullanmıştır.
6 Hilye-I Şerif: Sözlükte “süs, ziynet, kolye” gibi 
manalara gelen hilye mecazen “yaratılış, sûret ve 
güzel vasıflar” demektir. Türkiye Diyanet Vakfı, İslam 
Ansiklopedisi’nin açıklamasına göre, kelime Osmanlı 

kültüründe Hz. Muhammet’in vasıflarını, bu vasıflardan 
bahseden kitap ve levhaları ifade etmek için kullanılmıştır.
7 Ud, Genel olarak Hindistan’da yetişen bir ağacın 
parçaları olup, birçok Osmanlı padişahının kullandığı bir 
koku olduğu bilinmektedir.
8 Sultan IV. Mehmed döneminde inşa edilmiş köşk, 
Divanhane ve Şerbet Odası olarak adlandırılan iki 
bölümden oluşur. 18. yüzyılda geçirdiği onarımlardan 
sonra Türk rokokosu üslubuna kavuşmuştur. Harem 
halkına da açılan aynı zamanda bir has oda olarak 
kullanılan köşk padişahların spor müsabakalarını izlediği, 
görüşmeler yaptığı bir mekan olarak kullanılmıştır (Sofa 
Köşkü, Topkapı Sarayı).
9 Bu önermeyi ilk Navaro-Yaşın (2002) tesettür ve 
tüketim bağlamında öne sürmüştür. Ben de ev estetiği 
alanında paralellik görüyorum.
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Tarihselciliğin 
Merkezine Seyahat
Namık Erkal ■ Eminiz başkentinizi 
çok özlediniz. Siz Yahya Kemal gibi 
Ankara’dan ayrılmayı değil ona kavuşmayı 
sevenlerdensiniz. Şayet logistik ve stratejik 
işlerde çalışmıyorsanız Koronavirüs seyahat 
kısıtları sebebiyle başkente bir süre daha 
gelemeyecek, sonrasında da belki bir 
süre gelmeye cesaret edemeyeceksiniz. 
Ama üzülmeyin, özleminizi bu yazıda 
bir nebze olsun gidereceğiz. Tarihselcilik, 
Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin yeniden 
canlandırılması konusunu Ankara mimarisi 
üzerinden örnekleyeceğiz. Hadi şimdi uçakta 
olduğunuzu hayal edin. Daha sandviç ve 
meşrubatınızı yeni elinize almıştınız ki 
pilotunuz alçalma anonsuna geçiyor. Lütfen 
kemerinizi bağlayın, masalarınızı kapalı 
pozisyona getirin, pencerelerinizi açın. Uçak 
bu sefer kuzeybatı rotasından alçalacak ve 
inecek. Ne yazık ki batıdan yaklaşımdaki 
gibi Ankara’yı tepeden göremeyeceksiniz. 
Bahsedeceğimiz yapıları ancak indikten 
sonra deneyimleyeceksiniz. Körüğe 
yanaştığınızda Esenboğa Havalimanı’nın 
tarihe doğrudan referans veren bir yanı 
olmadığını, hatta belli bir yüksekliğe kadar 
kullanılan giydirme taş duvarlarda Ankara 
taşı bile kullanılmadığını farkedebilirsiniz. 
İç mekanlarda da bu algınız devam 
edecektir. Geniş yay şeklinde bir plana 
sahip bu terminal 1998 yılında yapılan 
bir yarışma sonucu Ercan Çoban, Ahmet 
Yertutan, Suzan Esirgen ve Süleyman 
Bayrak tarafından projelendirilip 2004 
senesinde inşaatına başlandığından olsa 
gerek son yirmi senenin muhafazkarlığından 
önceki bir zamanın başkent tahayyülünü 
temsil etmektedir. Uçağınız Türkiye’de 
son yıllarda yapılan havalimanlarından 
kalktıysa tarihselci bir mekan deneyimini 
belki de bir yere kadar yaşadınız. İstanbul 
Havaalanı’ndan geldiyseniz acaba bu 

yapının “Mimar Sinan mimarlığından 
ilham aldığını” ve “Osmanlı Selçuklu’dan 
dokunuşlar” taşıdığını farketmiş miydiniz? 
Türkiye’de birçok havalimanının açık bir 
tarihselci mimarlığa sahip olmadığını, 
sahipse de bunların “dokunuş”lar ve çok 
soyut, sözde kalan göndermeler olduğunu 
belirtmek lazım. Tarihselciliğin terminal gibi 
yapılar bahis konusu olduğunda uluslararası 
postmodernite kabullerinin ötesine 
geçmediğini, bu anlamda yerel olmadığını 
baştan tespit edebiliriz. 

Havalimanlarında tarihselcilik ya da 
Neşe Gurallar’a atıfla belli bir ayrıma 
da değinerek kimi zaman tarihsicilik en 
çok camilerinde ortaya çıkmaktadır; 
arabasız ulaşım imkanı olmayan daha 
çok protokole ayrılmış sembolik dini 
yapılar. Ankara’da da sizi tam ana yola 
çıkmadan sağda Yıldırım Beyazıt Camisi 
karşılayacaktır. Anadolu Ajansı, açılışında 
Cumhurbaşkanı’nın “madde ve mana”yı 
biraraya getirmeliyiz diyerek örnek verdiği 
yapının Osmanlı ve Selçuklu sentezinde 
yapıldığını bildiriyor. TAV’ın yaptırdığı 
caminin mimarını belki siz bulabilirsiniz. 
Kubbesiz ve kırma çatılı bu cami eğer 
Ankara’nın Selçuklu dönemi kırma çatılı 
camilerine (Alaaddin, Arslanhane ve 
Hacı Bayram) referans veriyorsa kentin 
tarihsel bağlamına uygun bir tipolojik 
seçim sözkonusudur. İsim seçimi de 
oldukça yerindedir; Yıldırım Bayezid’in 
Timurlenk ile karşılaştığı Çubuk Ovası 
yakınındasınız. Genel tip seçimindeki 
akademik tarihselci tutarlılık içeriye 
girerken arakatı taşıyan stilize ahşap 
dikmeler ve ana mekanda oymalı ahşap 
düz tavan seçimleriyle de sürmektedir. 
Ön cephede yerleştirilmiş büyük dik sivri 
kemer altında iki mermer kolonla taşınan 
üç kemerli giriş mekanının ve üzerindeki 
çini bezemenin tarihi referansını ise arasanız 
da bulamayabilirsiniz. Tarihsel olanın 
dekoratif bir taklidi olmak açısından 
özgündür. 

Havalimanından protokol yolu boyunca 
Çankaya’ya doğru gideceğiz. Ankara’nın 
üzerinde ilerleyeceğiniz Kuzey Güney 
aksı başkentin prestij girişi olarak birçok 
defa bütün veya kısmen ele alınmaya 
çalışılmıştır. Bunun ne kadar başarılı 
olduğunu süreçte değerlendirelim ve 
hemen aklınıza gelen benzersiz “klinker 
tuğla” giydirme cephe konusuna sonra 
değinelim. Kuzey Güney aksında kalıcı 
ve sürekli olan esas olarak battı-çıktı ve 
köprülere dayalı otoban mimarlığıdır. 
Bağlam Venturiyendir ve algı hıza 
dayalıdır. Vadedilene göre Çankaya’ya 
29 kilometrelik mesafeyi 35 dakikada 
gideceksiniz; tabii mimarlık tarihinin 
sebebiyet vereceği zaman bükülmelerini 
bu hesabın dışında tutmalısınız. Birkaç 
battı-çıktı sonrası Samsun Yolu Kavşağı’na 
döndünüz ve Ankara’nın o çok ünlü kent 
kapılarından birisine doğru ilerliyorsunuz. 
Bihaber olanlar için söyleyelim kent otoban 
girişlerinin tasarlanması ilk defa 1990’larda 
açılan yarışmalarla gündeme gelmiştir. 
Melih Gökçek Belediye Başkanlığı’nın 
ilk yıllarında bu yarışmaların sonuçlarını 
rafa kaldırmış ve daha sonra her bir 
otoyol girişine bir “tak” inşa ettirme 
yoluna gitmiştir. Bu taklar giriş teşkil 
ettikleri yönlere örtük göndermelerde 
bulunurlar. Esenboğa hattındaki takın iki 
basık kemer ve sivri kubbeli üç kuleden 
müteşekkil mimarisinin hangi döneme 
referans verdiğini anlamak ilk ve sonraki 
bakışlarda zordur. Bir gösteri veya bayram 
için geçici olarak inşa edilmiş olsa göze 
batmayacak bu taklar, kalıcılıklarıyla sakil 
anıtlar haline gelmiştir. Aslında bu kapılar 
Ankara’da yüzeysel tarihselci mimarlıklarla 
ilgili ne ile karşılaşacağınız konusunda son 
derece iyi göstergelerdir ve sizi sonrasına 
hazırlamaktadırlar. 

1 Ankara Kuzey Takı (Google Earth, 2020).
2 Pursaklar Özler Tesisleri (Google Earth, 2020).

3 Kuzey Ankara Merkez Külliyesi  
(Google Earth, 2020).

4 Güneşevler Camisi (Google Earth, 2020).
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Esenboğa Takı’nın altından geçip polis 
kontrol noktasını aşabilirseniz, Özal 
Bulvarı’ndasınız ve bir süre Ankara’dan 
beklediğiniz düşük yoğunluklu bozkır 
peyzajında ilerliyorsunuz. Az ötede 
yokuşu aşınca Tebessüm Şehri olarak 
kendini markalaştıran ve Ankara’nın 
en muhafazakar yerleşimlerinden olan 
Pursaklar’a geliyorsunuz. Buradaki 
mermer kaplı battı-çıktılar arasında yol 
boyu mimari ifadesinde olmasa da adında 
Osmanlıca’ya özenti yapılar bulunur: 
Emr-i Şahane, Şehr-i Tebessüm düğün 
salonları, Keyf-i Bahçe Kuzu Çevirme 
gibi. Pursaklar yol boyunda Belediye’nin 
kiraladığı servis binalarında Topkapı Sarayı 
Adalet Kulesi’nin bodur taklitleri olan sıralı 
kuleciklerle vurgulanmış arada çadır veya 
cam kubbeli yapı grupları göreceksiniz. Bu 
yapılardan ikincisi olan Özler “Düğün-Balo-
Nikah” tesislerinin kuleleri ve kubbeleri 
daha yüksektir. Otoban mimarlığının 
mekansallığında hızla ilerlerken bu kuleler 
tekrarlarıyla size kendilerini fark ve 
tebessüm ettirecektir. Türkiye’de Osmanlı 
ve Selçuklu tarihselciliğinin özellikle yerel 
ve büyükşehir belediyelerinden başlayarak 
yayıldığını düşündüğümüzde Pursaklar 
size 1990’lardan kalan bir tarihselciliğin 
tekrarını gösterecektir. 

Çiçekten yapılmış Ankara yazısı, 
Çevreyolu’na geldiğinizi vurgulayacak, 
artık gerçekten Ankara Büyükşehir’desiniz 
ve dahası tarihselciliğin yeni bir boyutuna 
girmek üzeresiniz. Engebeli ve çok büyük 
alana yayılmış Kuzey Ankara projesinden 
geçiyorsunuz. Sağınızda devasa bir külliye 
belirecek, lafta değil gerçek bir külliye: 
Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Kongre 
Merkezi Külliyesi. Normalde buradan 
eğimle beraber hızla geçersiniz ama 
soluklanın, bu yapı grubu Osmanlı’ya atfen 
tarihselselcilik açısından kaydadeğerdir. 
Proje eski Belediye Başkanı Melih 
Gökçek’in Ankara’nın mimarı dediği 
-ve bunun haklı bir niteleme olduğunu 

seyahatinizin devamında göreceksiniz- 
Öner Tokcan’a (Gelişim Mimarlık) aittir. 
Merkez Külliyesi ve özellikle camisi 
aslında diğer yönden gelirken daha iyi 
kavrayacağınız gibi Kuzey Ankara kentsel 
dönüşüm projesinin Çubuk tünelinden 
geçtikten sonra simetri aksında algılanan 
“kent tacı”dır. Ankara’nın dördüncü 
büyük camisi olduğu söylenen yapı aslında 
sultanların yaptırdığını ifade eden “selatin” 
tanımlamasının yeniden kullanımına 
vesile olacak ölçekte “Klasik Osmanlı” 
mimarisinin veya Mimar Sinan’a atfedilen 
stilin bir uyarlamasıdır. Cami tek başına 
olsa benzerleri büyükşehirlerimize hızla 
yayıldığı için şaşırtıcı değildir; asıl çarpıcı 
olan Külliye planı ve elemanlarıdır. Doğu 
yönünde büyük havuzlu uzun ince bir 
meydan çevresinde (Atmeydanı?) aynen bir 
Osmanlı imaretinde olacağı gibi kubbeli 
ve kurşun saçaklı çeşitli yapı grupları 
ve revaklar konumlanır. Meydanı doğu 
yönünde bitiren eleman ise Abbasi dönemi 
Samarra Camisi’nin spiral minaresine 
benzetilmeye çalışılan ama minare olmayan 
bir kuledir. Bu yapılar günümüzün 
camisinin destek işlevlerini içerirken en uçta 
varolan tarihi tipolojilere oturtulmasında 
zorlanılan Konferans Salonu bulunur. 
Külliyenin en çarpıcı tarihsici 
elemanlarından birisi de vadiye yönlenen ve 
Topkapı Sarayı Çinili Köşk’ün ön cephesini 
kopyalamaya çalışan ve aslında gerisinde 
giydirme cam cephe bulunan kısımdır. 
Tekrar eden türbe benzeri kubbeli yapılar 
dışında -az önce Pursaklar’da gördüğünüz 
gibi- Adalet Kulesi benzeri yüksek 
elemanlar yerleştirilerek kompoziyonel 
bir mükemmeliyet ve tamlık aranmıştır. 
Ankara’nın tarihinde görülmemiş kapsamda 
bir külliye Kuzey Ankara’da -Osmanlı’da 
değil bugün- yapılmış ve böylece başkentin 
mimari olarak eksik görünen, sultanlara 
layık kimliğine eklemlenmiştir. Merkez 
Külliyesi tarihin bile sunamadığını sunmak 
anlamında tarihsici tanımlasını fazlasıyla 
haketmektedir. 

Merkez Camisi’nden aşağıya sağ yönde 
eğime yerleştirilmiş yüksek bloklar 
kentsel dönüşümün güncel ve gerçek 
ölçeğini hatırlatır -ki gece gelirseniz 
bu blokların tepeden kırmızı, mavi ve 
yeşil renkte aydınlatıldığını da dehşetle 
farkedebilirsiniz. Bu vadinin sol veya doğu 
tarafında ise terasevler üzerinde Osmanlı 
mahallesi canlandırmasının elemanları 
olarak konakımsı yapılar vardır. Kentsel 
dönüşümün yoğunluk hesabını karşılamak 
için “modern” konut blokları ve seyreltilmiş 
alanda göstermelik Osmanlı mahallesi, 
tarihselciliğin toplu konut bağlamında 
yeni formülüdür. Bursa’dan Ankara’ya 
bir tarafı azaltıldığı için diğer yanı yüksek 
dramatik ölçek sorunlarına sebep olan 
bir buluş. Tekrar edelim Kuzey Ankara 
tek mimar, Öner Tokcan elinden çıkma 
kısmen tarihselci kısmen jenerik modern 
büyük bir projedir. Ne yazık ki külliyeden 
aşağı otobanda ilerlerken vadideki 
peyzaj düzenlemelerini, benzersiz piknik 
modüllerini hızla geçip gittiğiniz için 
kaçırmış olabilirsiniz. 

Tünelden çıkınca 2000’ler öncesi 
Ankara’nın bir kesitinden geçeceksiniz. 
Çubuk Vadisi boyunca köy evleriyle 
karışık gecekondu mahalleleri uzanacak. 
Sonrasında da tipik apartman bloklarından 
oluşan bir kent dokusu Altınpark’a kadar 
devam edecek. Bu sıradan apartmanları özel 
kılan vaktinde Protokol Yolu’nu mimari 
bir bütünlüğe kavuşturmak için imar 
kuralı haline gelen zorunlu “klinker tuğla” 
cephe uygulamasıdır. Berlin Potsdamer 
alanında Renzo Piano’nun yapılarından 
bildiğimiz bu malzemenin Ankara bağlamı 
ve tarihi ile -şimdiye kadar- bir ilişkisi 
yoktur. Bu hat üzerinde en çarpıcı yapı, 
ilerlerken solda arkanıza düşen Güneşevler 
Camisi’dir. Tipoloji olarak dört yarım ve 
tek merkezi kubbeli şeması, 16. yüzyıldan 
Todi Kilisesi’ne benzer yuvarlaksı planı 
açısından cami mimarlığında öncülsüzdür. 
Yaldızlı çatı kaplamaları ve yaldızlı minare 
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şerefeleri ise güneş kadar göz alıcıdır. 
Güneşevler Camisi, abiye tarihselcilik 
diyebileceğimiz bir yaklaşımın örneğidir: 
Geçmişin ihtişamını bugünün pahalı 
malzemeleri ile yakalamaya çalışan bir 
mimari. Sorma gereği duyulmamıştır; neden 
Osmanlı mimarlığında Kubbet’ül Sahra 
dışında -Rusya ya da Mezopotamya Şii 
dini yapılarında olduğu gibi- altın kaplama 
kullanılmamıştır? Tarihselin özüne inmeye 
her durumda gerek yoktur. Tarihsel size 
bazen Körfez Ülkeleri’nden gelir. 

Altın camiden sonra Turgut Özal 
döneminin Belediye Başkanı Altınsoy’un 
yaptırdığı Altınpark’ın yanından 
geçiyoruz -bu parkın projesi de Öner 
Tokcan’ındır. 2000’li yılların başında 
başbakanın oturduğu sıradan apartmanın 
bulunduğu mahallenin sağınızda kaldığını 
hatırlayınız. Dışkapı’ya kadar Ankara 
Üniversitesi yerleşkeleri ve Sosyal 
Sigortalar Hastanesi dışında klinker tuğla 
kaplanmış standart apartman dokusu 
aralıklı devam edecektir. Dışkapı kavşağı 
Ankara’nın gerçek tarihi merkezine 
giriş noktasıdır. Solunuza baktığınızda 
İsmetpaşa Mahallesi, Bentderesi Vadisi ve 
Altındağ Tepesi’ni göreceksiniz. Geleneksel 
konut ve gecekondu ayrımı çok da hassas 
yapılmadan yıkımlarla boşaltılan bu alanlar 
şimdilerde dönüşümlerinin tamamlanmasını 
beklemekteler ve büyük bir olasılıkla ileride 
buradan geçerken Osmanlı ve Selçuklu 
bahçe mimarisine dair yorumların yapıldığı 
bir peyzajla karşılaşacaksınız. Alın size 
yeniden gelmeniz için bir sebep daha. 

Ulus’a doğru, meşhur pavyonların yer 
aldığı caddede Roma Hamamı’na doğru 
ilerlerken solunuzda Ankara’nın en eski 
yerleşim noktası Hacı Bayram Tepesi yer 
alır. Burası Osmanlı ve Selçuklu referanslı 
tarihsicilik açısından özellikle önemlidir. 
Zira hem tarihidir hem de neredeyse 
tamamen yenidir. Augustus Tapınağı, 
restore edilen Hacı Bayram Camisi ve 
Türbeleri dışında çevredeki yapıların büyük 
kısmı Osmanlı konut mimarisi biçiminde 
yeniden inşa edilen yapılardır. Üstelik 
kentsel arkeolojik alanın altına fütursuzca 
kazı yapılıp otoparklar yapılmıştır. 
Ankara özelinde Altındağ Belediyesi 
sınırlarındaki tarihi konut bölgelerinin 
yıkılıp yeniden yapılarak “korunması” 
bir süredir benimsenmiş bir yöntemdir. 
Geleneksel yapı malzeme ve teknolojileri 
kullanılarak “aslına sadık” yeni binalar. Bu 
tür dönüşümlerde halihazır nüfus büyük 
oranda yerinden edildiği için çeşitli vakıf ve 
kuruluşlara tahsisle içlerinin doldurulmasına 
çalışılan büyük mahalleler ortaya çıkmıştır. 
Hacı Bayram çevresinde de böyle bir 
durum sözkonusudur. Burada 1980’lerde 
postmodern bir anlayışla inşa edilmiş çevre 
yapıları (Abdi Güzer’in projesi) muhtemelen 
yeterince tarihsel bulunmadıkları için 
yıkılmış ve yerini kat kat kemerli andezit 
duvarlar üstünde Osmanlı konut mimarisi 
çağrışımlı başka çevre yapıları almıştır. 
Yanlışlıkla yazıda kes-kopyala yaptığımı 
sanmayın gördüğünüz bu yeni açık alan 
düzenlemeleri, çevre yapıların mimarisi 
ve otopark da Öner Tokcan tarafından 
projelendirilmiştir. Burada, Kuzey Ankara 

Külliyesi’nden farklı olarak, zaten tarihi olan 
bir yerde tarihi referanslara dayanmadan 
projelendirilmiş, korumaysa koruma ve 
hatta rekonstrüksiyon bile olmayan hayali 
yapılar sözkonusudur. Gerçekte tarihi olan 
alanlarda projelendirilen hayali yapılar 
Türkiye’de mimari tarihselciğin kendi 
kaynağına yaptığı bir ihanettir. Artık tarihi 
olan ile tarihsel olan arasında pek bir fark 
kalmamıştır. 

Üzerinde ilerlediğiniz ana caddenin sol 
tarafında eski Maliye Bakanlığı ve eski 
Valilik yapıları yer alır. Niye eski diyoruz? 
Geç Osmanlı Valilik Binası ve buradaki 
Hükümet Meydanı’nın tarihi işlevi 
dışında dönüştürülmesi ve Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi’ne tahsis edilmesi 
sizi şaşırtmış olmalı. Neden gerçek tarihi 
yapılar işlevlerini sürdüremezken ve terk 
edilirken yeni yapılan devlet binaları bu 
eski yapıların Geç Osmanlı dönemine ait 
tarihselciliğini benimsemeye çalışmaktadır? 
Tarihi mahallelerde olduğu gibi anıtlarda 
da tarihsellik ve otantiklik değeri 
önemsenmemektedir. Ankara Valiliği’nin 
birazdan yanından geçeceğimiz Sıhhiye’de 
erken Cumhuriyet dönemi Sağlık Bakanlığı 
eski binasına taşınmış olması ise herhalde 
salgının gündemde olduğu günlerde ancak 
bir ironidir. Ne kadar büyük bir öngörü: 
Eski sıhhiye, yeni valilik. 

Ulus Meydan’ına doğru Türkiye’de tarihselci 
mimarlığın müzesine giriş yapıyorsunuz: 
İş Bankası, Birinci ve İkinci Meclis Binası, 
Ankara Palas, eski Osmanlı Bankası. 
Hatta Eski Sümerbank binasının alçak 
katlı kütlesinde ve Ulus İşhanı’nda, yerini 
aldıkları tarihi yapıların tipolojilerine 
göndermeleri de farkedebilirsiniz. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son onlu yıllarında 
ortaya çıkan ve 19. yüzyıl akademik ve 
üslupçu tarihselciliğinin bir örneği olan Türk 
İslam tarihselciliği ya da birinci tarihselcilik 
akımının (birinci milli, birinci ulusal) en 
önemli örnekleri buradadır. Ulus mimarlık 

5 Ulus Meydanı Mimarlık 
Müzesi (Yandex, 2020).
6 Melike Sultan Camisi 

(Google Earth, 2020).
7 Ankapark Kapısı (Google 

Earth, 2020).
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müzesi içinde bir yapı var ki günümüz 
Osmanlı-Selçuklu stili denen mimarlığın, 
özellikle devlet eliyle desteklenen günümüz 
tarihselciliğinin en önemli referansıdır: Gulio 
Mongeri’nin Ziraat Bankası. Köşe kuleleri, 
geniş saçakları, dengeli akademik mimarisi 
ve tezyinatı ile bu yapının telif hakkı süresi 
geçmemiş olsa Mongeri’nin varislerinin 
bayağı kazançlı çıkması beklenebilirdi. 
Esasen günümüz Osmanlı Selçuklu 
tarihselciliğinin en önemli tarihi öncülü 
20. yüzyıl başı Türk-İslam tarihselciliğidir. 
Birincisini, kaynağında olan akademik 
yaklaşım olmadan taklit eden bir başka 
tarihselcilik. 

Gençlik Parkı’na doğru Ulus tarihi 
bölgesinin sonuna geliyoruz. Hergelen 
Meydanı’na uzanan bu kavşak mimarlık 
ortamında son yılların en tartışmalı 
yıkımlarından birisine sahne oldu, Seyfi 
Arkan’ın İller Bankası binası burada yeni 
inşa edilen Melike Sultan Camisi’ni bir anıt 
olarak algılanır kılmak bahanesi ile yıkıldı. 
Ankara’ya sık gelen birisiyseniz Kuzey 
Güney aksında farkedeceğiniz en önemli 
farklıklardan birisi Melike Sultan Camisi’nin 
varlığı ve İller Bankası’nın yokluğudur. 
Melike Sultan Camisi, Cenabi Ahmed Paşa 
Camisi dışında büyük bir kubbeli klasik 
Osmanlı eseri bulunmayan tarihi Ankara’nın 
kenarında bu boşluğu doldurmaya çalışan 
bir tarihselci yapıdır. Hilmi Şenalp’ın 
projelendirdiği cami, doğru klasik ölçüleri 
ve detayları yakalamaya çalışan akademik 
bir tarihselciliğin kendi doğruları açısından 
oldukça başarılı bir uygulamasıdır. Bülent 
Batuman’ın Millet’in Mimarisi kitabında 
dikkat çektiği gibi Melike Sultan, bu 
ölçekte bir caminin son cemaat avlusuz 
olarak yapılmış olması ve kent meydanıyla 
bütünleşen kamusallığıyla benzerlerinden 
farklılaşır. 

Solunuzda Öner Tokcan’ın yenilediği haliyle 
Gençlik Parkı yer alıyor. Park girişinin 
hemen yanında Kabul Salonu kalın kenarlı 
geniş saçaklı kasır benzeri tarihselci bir 
bina olarak gözünüze çarpabilir. Kaba ve 
bodur iki çift kolonla girişi vurgulanan 
yapının bahçesinin önüne yerleştirilen eski 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in heykeli Orta Asya Türki 
Cumhuriyetleri ve Türkiye’nin devlet 
tarihselcilikleri arasındaki anıtsallık, 
gösteriş ve ihtişam merakı konularında 
ortaklıkları size anımsatabilir. Sağınızda 
modern mimarinin tarihselcilik ile 
yüzleşmesinin çok özel bir timsali olarak 
Sergievi’nden dönüştürülen Opera Binası’nı 
anımsayacaksınız. Solunuzda yukarıda ise 
yine Erken Cumhuriyet’in tarihselci anıtları 
Etnografya Müzesi ve Halkevi konumlanır. 
Sıhhiye üzerinden Atatürk Bulvarı’nda 

ilerlerken Ankara Adliyesi’nin birçok 
diğer şehirdeki yeni Adalet Saraylarına 
benzemediğini ve Osmanlı Selçuklu bir 
tarihselciliği olmadığını farkedeceksiniz; 
belki de bu imaj problemi Adliye’nin 
yakında başka bir yere taşınmasına vesile 
olacaktır. Sıhhiye’den Kızılay’a neyse ki 
gerçekleşmemiş bir proje olarak Atatürk 
Bulvarı’nı tarifleyen yapıların tarihselci 
cepheler yapılarak bütünleştirilmesi 
tahayyülünü de hatırlayabilirsiniz. Bu 
yaklaşımın kısmen gerçekleşebildiği bir 
yer ise tarihi soyutlamalar içeren betopan 
kaplamaları, mermer zeminleri ve süslü 
lambalarıyla Zafer Çarşısı’dır. 

Protokol Yolu’nun Çankaya’ya uzanan 
kısmı battı-çıktılar dışında yeni tarihselcilik 
furyasından görece az etkilenmiş bir 
bölgedir. Buradaki bakanlık binalarının 
devlet mimarisine özgü anıtsallığının her 
dönemde geçerli bir imge oluşturduğu 
anlaşılıyor. Eskişehir Bulvarı üzerinde yer 
alan yeni bakanlıklar açısından ise bütüne 
yayılan bir tarihselcilik yaklaşımından 
bahsetmek olanaklı değildir. Beyaz giydirme 
cephe bölüntülerinin en üst katta kemerli 
bitmesi ve bir Selçuklu taç kapısı, yüksek 
bir yapının Osmanlı ve Selçuklu üslubunda 
görülmesi için yeterlidir. Beyazlık tarihi 
bir referanstan çok, ak ile ilişkilidir ve 
bu beyazlık tarihe öykünen yapıların 
tarihselliğini benzeri tarihte görülmediği için 
azaltmaktadır. Demin Valilik’in eski binasına 
taşındığı Sağlık Bakanlığı tarihselcilikle 
ilgisi olamayan devasa Bilkent Şehir 
Hastanelerinin yanında tek tarihselci yapı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama her yeni 
bakanlık ya da devlet kurumunun tarihselci 
olmadığını kimilerinin Çukurambar ve 
Söğütözü çevresinin gayet sıradan cam 
giydirme cepheli yüksek bloklarında kiracı 
olduğunu not düşmek gerekir. 

Atatürk Bulvarı’nın Bakanlıklar’dan 
Çankaya’ya uzanan kolu 1990’lardan 
beri aşağıya doğru tek yönlü olduğu için 
oraya ancak dönerek Cinnah Caddesi 
üzerinden ulaşabilirsiniz. Aslında burada 
protokole dair kullanımlar da artık sınırlıdır. 
Çankaya Köşkü belirli devlet merasim ve 
toplantıları dışında kullanılmamaktadır; 
artık başbakanlık mevki de kalmamıştır. Bu 
kadar gelmişken son dönem tarihselciliğinin 
en sakil örneklerinden birisi olan Meclis 
Başkanı İkametgahını görmemezlik 
etmeyin. Yeşil fayans giriş cephesi, kendine 
büyük bakır çatısı, ölçeksiz çıkmaları ve 
yersiz tezyinatlarıyla bu bina daha önceki 
dönemlerin sıkıcı devlet mimarisini bile 
özlemle aratacaktır. 

Çankaya’ya boşuna geldiniz. Artık 
Cumhuriyet’in yönetim merkezi orada değil, 

Beştepe’dedir. Uzun yıllardır Belçika’da 
mimarlık yapan ve 1980’lerin popülist 
postmodernist akımının çok sadık bir 
uygulayıcısı olan Şefik Birkiye tarafından 
Mongeri’nin Ziraat Bankası şemasını 
büyüterek defalarca tekrar ederek tasarlanan 
devasa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
şüphesiz son dönem Osmanlı Selçuklu 
tarihselciliğinin esas ölçeğidir. Birkiye’nin 
Michael Gravesvari popülizmi en çok yeni 
tamamlanmakta olan Kütüphane yapısında 
ve onun renkli malzeme kullanımında 
kendini belli etmektedir. Zannımızca, 
Beştepe Külliyesi’nin algılanabileceği en 
ilginç perspektif için eski İstanbul Yolu’na 
gitmeniz, AOÇ arazisi üzerine yapılan ve 
işletmeci bulunamadığı için açılamamış 
olan Ankapark ile beraber Külliye’ye 
bakmanız gerekir. Rengarenk lunapark 
gösteri makinaları arasından görünen 
tarihselci bir yönetim merkezi. İçine girmek 
kısmet olmayan Ankapark’ın ana kapısı 
ise Türkiye’de tarihselcilik ve popülizm 
arasındaki geçirgenliği benzersiz bir şekilde 
temsil etmektedir. Sözkonusu olan Osmanlı 
ve Selçuklu yapılarından oluşan üç boyutlu 
bir kolajdır: Divriği Ulu Camisi Kapısı’nın 
ve Mevlana’nın Türbesi’nin ortada yer aldığı 
bir kompozisyonda her iki yanda tekrar 
eden Çifte Minareli Medrese kopyaları. 
Demek ki her fırsatta adı anılan kutsalların 
bu şekilde bir eğlence parkı kapısının 
üstünde, üstelik de arka planda devletin 
yeni merkezi yer alırken kullanılmasında bir 
mahsur yoktur. Bu konuda bir başka eşik 
olarak Konya Kalehan Ecdat Parkı’na da 
internetten bakmanızı tavsiye ederiz. Belki 
de siz tarihselcilikle ilgili bazı şeyleri çok 
ciddiye alıyorsunuzdur. 

Ankara yirmi senelik muhafazakar bir 
yönetimin başkenti olarak Türkiye’de 
tarihselci mimarlıkların da merkezidir. 
Doğal olarak burada karşınıza çıkmayacak 
olan merkezi devletçi veya kapitalist 
üretim biçimlerine alternatif sunmaya 
çalışan ve gerçekten direnen bir tarihselci 
tavırdır. Türkiye’de yerellikten başlayan 
muhafazakar tavrın böyle bir potansiyelinin 
muhafazakarlar merkezi yönetime ulaştıktan 
sonra ortadan kalktığını söylemek gerek. 
Neredeyse tarihselcilikte tek ideal referans 
olarak görülen Turgut Cansever’in ise 
gerçek anlamda takipçileri çıkmıyor, 
mimarlığı bir ekole dönüşemiyor. Tarihselci 
mimarlıkların arkasında Türkiye’ye özgü 
sosyal ve politik koşullar sürdükçe Ankara 
benzer örnekler sunmaya devam edecektir. 
Biliyoruz başkentinizi çok özlediniz. Ah, 
yollar açılsa da bir daha görseniz. Olmadı 
Ankara size nasılsa bir şekilde gelir. 
■ Namık Erkal, Prof.Dr.; TED Üniversitesi, 
Mimarlık Bölümü.
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NeO_Selçuk  
Ne-OOsman, 
Korona Kapın 
Nerede?
Aydan Balamir ■ 

Yazının başlığı ve kapsamı 
“Ne O Osman Ne O Selçuk” başlığına 
bakarak, dosyanın ironik yazılara da açık 
olduğunu varsayıyorum. Başlığı yorumladım 
biraz; seçme-derleme tarzı ve hatalı yazımı 
ile, konuyu daha iyi temsil edebilir. Serbest 
vezin serbest imla ile biçimlenen neoklasik, 
neofobik Türk mimarisinin tipografik 
alameti sayılsın. Her Neo’lu tarz gibi 
kökünde bir yenilik fobisi var ise de, eskiyi 
yeni şekillerde tedavüle sokma, en azından 
yeniye bir gönderme yapma usullerinin 
ifadesini başlıkta vermek zor. Eskiyi 
yeniye monte ederken ortaya çıkabilen 
anlamsızlaştırma ve işlevsizleştirmeyi, 
tamamen fuzuli bir alt tire ile temsil ettim 
(gereksiz alt tire kullanıcılarına sevgilerimle). 
Bu yeni-eski mimaride ağırlıklı yeri olan 
“taç kapı” unsurunun ise, yaşadığımız 
şu karantina günlerinde “korona kapı” 
olarak anılması önerimi de başlığa taşıdım 
izninizle... Böylece, anlamdan ve kinayeden 
geçilmediği halde, görsel bir bütünlük 
kuramadığı için gerisindeki düşünceyi 
iletemediğinden, anlamsız bir başlığım oldu! 
(Fazla anlam ve gönderme, sonunda anlamı 
sulandırır.)

Mimarlıkta ve giderek iç mekan ve obje 
tasarımında yerleşik dil haline gelen “yerli 
ve milli üslubumuz” üzerine çok yönlü 
kavramsallaştırmalar olacaktır bu dosyada. 
Benimki sadece birkaç soru etrafında 
karantina muhabbeti. Çok uzun olmamasına 
çalışacağım. Nedenlerini ve sonuçlarını 
analiz etmek için hem ciltlerin yetmeyeceği 
bir konu, hem de taşıdığı mimari değere 
binaen kısa tutulması da mümkün. 

Yerli ve milli mi?
Artık bıkkınlık veren bir siyaset pelesengi 
olmuş ve reklam diline düşmüş “yerli ve 
milli” tekerlemesi, bu yeni-eski mimariyi ne 
ölçüde tanımlıyor? “Milli” olup olmadığı 
büyük soru. Rivayet ve icraat bu yönde 
olduğuna göre, en azından söylence 
düzleminde doğruluk payı vardır. Bunun 
neresi milli deyip geçmek, onda millilik 
görenleri, ardındaki onca tarihi yükle 
birlikte yok saymak olur. Öte yandan, 
yaygınlaşmış her inanç, kurgu ve temsil 
gibi, ciddiyetle çözümlenmesi beklenir, 
genellemelere düşmeden. Bu temsiliyeti 

şovenliğe, ırkçılığa, etnik ayrımcılığa 
malzeme yapan da var, Anadolu ezgisi 
sayıp temsilde “memleket havası” bulan 
da. Bunu geçim kapısı yapan da var, bu 
dili denemeye değer bulup uygulayan da. 
Şovenlikle ilgisi en son kurulabilecek bir 
meslektaşım var mesela, proje yapmaya 
oturduğunda kaleminden, klavyesinden bu 
tarz çıkıyor... Osmanlı’nın son döneminde 
“Yeni Osmanlıcılık” çerçevesinde gelişen 
ilk “Neo-Osmanlı” tarzın aldığı farklı 
isimleri düşünelim. “Osmanlı Neoklasiği”, 
“Neoklasik Türk Üslubu” ve “Milli Mimari 
Rönesansı” gibi üslup adlarıyla anılabildiği 
gibi, akım olarak “Birinci Milli” veya 
“Birinci Ulusal” olarak da adlandırılıyor. 
Seçilen terimler konuya farklı bakışları işaret 
ediyor, ortaya çıkışının da farklı saiklerle 
oluşu gibi. “Yerli” olup olmadığı ise daha 
kolay bir soru. Evet yerli; dünyanın her 
yerinde uygulama alanı bulan iki pratiğin 
yüzde yüz yerli versiyonu: tarihselcilik 
ve kitsch. NeO_Selçuk ile Ne-OOsman, 
birbiriyle ilintili bu iki küresel pratiğin, 
birbirine geçmiş yerli uygulamalarıdır. 

Tarihselcilik ve Kitsch pandemileri
Sanatta ve mimarlıkta tarihselcilik,  
ilhamını tarihi üslupları yeniden 
canlandırmaktan veya taklit etmekten 
alıyor. Uzun 19. yüzyılın henüz 18. yüzyıl 
bölümündeyken, Antik ve Rönesans 
dönemlerinden sonraki üçüncü dalga 
klasikçilik, Romantik akım altında gelişen 
nostaljik Neo’lar idi. Önceleri sadece 
Yunan ve Roma çeşitleri bulunan tarihselci 
tarzlara yüklenen anlamlar farklıydı: 
Neo-Grek’in demokrasiyi, Neo-Roma’nın 
ise imparatorluk erkini temsil kabiliyeti 
önemseniyordu. 19. yüzyıl ilerledikçe, 
sadece Greko-Romen değil, gelmiş geçmiş 
tüm üsluplar diriltilip Neo- ekleriyle geçit 
törenine katıldı. Üniter devletin ifadesini 
arayanlar Neo-Barok’a, toplumun kimliğini 
ve birliğini dinde arayanlar Neo-Gotik’e 

meylediyordu. Barok başka nedenlerle de 
seçilebiliyordu, popüler Neo-Romanesk’in 
geniş uygulama alanına benzer şekilde. 
Neo-Gotik en ideolojik olanıydı; taraftarları 
ve karşıtları kutuplaşmıştı. Zaten kendisi 
bir Neo- olan Rönesans’ın Neo-Rönesans 
olarak dirilişiyle ortaya çıkan üslup (Neo-
Neo-klasisizm?) net bir ideoloji taşımıyordu. 
Ülkelerin Rönesans mimarileri birbirine 
benzemediği için olsa gerek, ortak bir iktidar 
temsili sağlamasından çok, Italianate olması 
yeterliydi. 

Fiilen 1. Dünya Savaşı’na kadar süren 
19. yüzyıl, mühendislerin getirdiği yeni 
soluk dışında, 20. yüzyılı ancak savaştan 
sonra görebildi. Burasını çok iyi biliyoruz; 
mimarlık tarihinde “üsluplar savaşı” olarak 
geçen kostümlü baloya son veren modern 
mimarlık... Kimine göre geleneksel dünyayı 
yok eden bir virüs, kimi içinse tarihselci 
virüsün yegane aşısı olan modernizm. 
Fakat o da ne, 2. Dünya Savaşı öncesi ve 
sonrasında yeni bir tarihselci evreye daha 
girilmez mi! İnsan yazarken bile daralıyor... 
Kısa sürede ortaya çıkan bu dördüncü dalga, 
19. yüzyılınki kadar uzun süreli bir pandemi 
değilse de, etkilediği coğrafya yine genişti. 
Milliyetçiliğin yükselişiyle veya yeni rejimin/
devletin gücünü dünya aleme göstermek 
için, klasikçi ve gelenekçi eğilimler pek çok 
ülkede ağırlık kazandı. Nazi Almanyası ile 
Sovyetler’i aynı mimarlık dilinde buluşturan 
bu tarihselci dalga, yer yer modernle de 
uzlaşarak, bir dönem tarzı oluşturdu. Şu an 
Türkiye dahil çeşitli coğrafyalarda örnekleri 
görülen türdeki tarihselci eğilimler ise böyle 
periyodik pandemilerden ziyade, neredeyse 

1 Thomas Cole, “The Architect’s Dream”, 1840: Thomas 
Cole “Mimarın Rüyası” adlı tablosunda,  

19. yüzyılın tarihselci “üsluplar savaşı”nı klasikçi 
cepheden resmediyor: 4500 yıllık mimarlık tarihinden 

Mısır, Yunan ve Roma mükemmel, ideal üsluplar 
olarak ışık içinde gösterilirken, karşılarındaki Gotik 

karanlıkta. Üslup olarak diğerleriyle eş görmüyor, ama 
pencerelerinden sızan ışıkla da ruhani yönünü anlatıyor.
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süreklilik gösteren, salgın hızı arada alçalıp 
yükselen endemik dalgalardır. Öncekilerin 
çoğu, teorisi ve metodolojisiyle birlikte, 
dört başı mamur üsluplar iken bu eğilimler 
19. yüzyılın endüstriyel üretim objeleri ve 
dozunu kaçırmış kimi eklektik binaları gibi, 
küresel kitsch’in sınırlarında seyreder. 

Çirkin, üslupsuz, sahte gibi olumsuz 
nitelemelerle anılan sanat ürünleri, 
dekoratif objeler ve her ölçekte tasarım 
ürünleri için kullanılan kitsch, “yüksek 
sanat” zevklerine değil, popüler zevke 
hitap eder. Kültürel ikonları kullanır, seri 
üretime ve tipe yatkındır. Kitsch’in özü 
taklittir; etik endişelerden bağımsız olarak, 
taklit eder veya benzetir. Ucuz taklitlerin 
yanısıra, pahalı zevklere hitap edenleri de 
vardır. Sahte duygular uyandırmaya yarar; 
bu tür ürünleri tüketen, derin bir şeyler 
hissettiğini düşünmeye kandırılmış gibidir. 
Aşk, aile, vatan, kahramanlık, güzellik vb. 
değerleri yüzeysel şekilde tüketime açar. 
Bazı türleri komiktir, güldürür. Bazen de 
hiç komik değildir; gülünç olabilir ama 
güldürmez. İkinci türe totaliter rejimlerde 
daha sık rastlansa da tarihselcilik ile 
kitsch, rejimlerden ve toplumsal sınıflardan 
bağımsız olarak, her yerde bulunabilir. 
Postmodern serbestlik bunu gösterdi; ne 
prensler, ne seçkin liberaller, ne aydınlar 
gördük, meğer moderni hiç sevmemişler.

Yerli ama yerel mi?
Yeni-eski mimarimiz yerli olmakla 
birlikte, yerel özelliklere sahip midir, 
orası tartışılır. Geniş Selçuklu ve Osmanlı 
coğrafyasından devşirilmiş unsurlar, 
Türkiye coğrafyasına gelişigüzel saçılmakta. 
Büyük Selçuklu ölçeğinde düşünürsek: 
Semerkant Buhara’dan al, Orta Anadolu’ya 
serpiştir; İran’dan Mezopotamya’dan 
topla, Rumeli’ye bırak; Amasya’dan 
al, Diyarbakır’a iliştir... Zamandan ve 
mekandan münezzeh bir imalattan söz 
ediyoruz. Hoşgeldin 19. yüzyıl... İmalatın 
öncüllerini ve ilk faillerini de bilmek gerekir, 
yanlış bir tarza milletçe abone olmamak 
için. Sanat ve mimarlık tarihinin ezeli 
sorusu; kim nereden etkilendi, ilk modeli 
kim üretti, kimler nasıl değiştirdi? Selçuklu 
mimarisinin, ecdadın kültürel alışverişte 
bulunduğu yerlerin mimarileriyle (Abbasi, 
Ermeni, Gürcü, Safavi vb.) akrabalıkları 
olduğunu biliyoruz. Dönemin paylaşılan 
kültürü, teknolojisi, üretim biçimine dayalı 
olarak ortaya çıkmaktadır üslup. Ortaçağ 
Avrupası’nda dolaşan mimari gramerin şu 
veya bu devletten ziyade, bir döneme ait 
oluşu gibi. Klasiğin ve modernin katettiği 
coğrafya yanında noktasal kalır ortaçağ 
dilleri; küresel değil bölgeseldirler. Salgının 
yayılımı pandemik değil endemiktir. Klasik 
pandemi ise Avrupa’nın entelektüel zeminde 

antik Yunan felsefesini ve sanatını keşfettiği 
Rönesans boyunca ve sonrası coğrafi keşifler 
ve kurulan kolonilerle yayıldı. Sömürgecinin, 
gittiği yerlere grameri elverişli, temsil 
kabiliyeti kapsayıcı olan klasiği götürmesi 
mantıklı idi. Gittiği yerde yerelleşmesi 
daha da mantıklıydı, bir yönetme stratejisi 
olarak... Edwin Lutyens’in Hindistan’daki 
sömürge yönetim yapılarında kullandığı, 
“Delhi Klasiği” olarak anılan üslup gibi. 
Hem Hintli hem İngiliz; herkes kendine göre 
bir memleket havası alabilir ve sömürgecinin 
alicenaplığını (!) gösterir. 

NeO_ Selçuk’a dönersek, Anadolu 
sathında dolaşırken, kimi yerel unsurlar da 
eklenmektedir kuşkusuz. Her yerel mimar 
ve müteahhidin gönlündeki aslan bir mi, 
elinde giydirme cephe sistemi olanlar da var 
üstelik. (Ecdat en çok bu aynalı cephelere 
şaşardı.) Sonuçta bazı çeşitlenmeler oluyor 
ise de, bunlar yapıya yerel bir karakter 
katıyor mu? Trabzon, Rize taraflarından 
bir okul veya adliye sarayı ile Muğla’dakiler 
arasında hissedilir mekansal ve yapısal 
farklar var mıdır? Bölgesine, yerine ait 
olmayan tip projeler gibi duruyor daha 
ziyade. O zaman, “yerli ama yerel değil” 
demek de yanlış olmuyor (Yerli mango 
vardır ama mango yerel bir meyve değildir). 
Şart mıdır yerel olması? Yoo, zaten “yerli 
ve milli” tekerlemesinde yerel sözcüğü 
yok. Oysa küreselleşmenin sorunlarıyla 
başedebilmek için, “küresel düşün, yerel 
davran” gibi bir ilke de vardı (glocalism). 
Çevreci hareketin anlamlı bir sloganı iken 
McDonald’s, Coca-Cola vb. tarafından 
uygulanır olunca (Lutyens’in mimarisi gibi), 
samimiyetinden kuşkuya düşüldüyse de, 
ilkesel yönden bakılabilir. Ufkun küresel 
olsun ama yerelin rengini, dokusunu 
bütünüyle kaybetmeden hareket et; ekolojiyi 
gözet, biyolojik ve kültürel çeşitliliği koru 
diyor bize. 

Üslup mu?
Bu yeni-eski mimariyi bir “üslup” olarak 
adlandırmak doğru mudur? Hem evet 
hem hayır. Üsluptur, çünkü kimi biçimsel 
özellikleri ve sembolleriyle, onu bir 
bakışta tanıyoruz. Selçuklu ve Osmanlı 
kaynaklı unsurları ve bunların biraraya 
getiriliş biçimlerini kabaca sayabiliriz. 
Klasik mimarinin yapısal kodları, bezeme 
programı ve anlam şifreleri kadar mufassal 
bir algoritması olmasa da, kendine has 
bir dil kullanımı var. Dolayısıyla, üslubun 
bir yapma biçimi ve ayırıcı özellik gibi 
tanımlarını, teorik olarak karşılıyor. 
Her üslup gibi birtakım mutasyonlar da 
geçiriyor. Sadece evrilmiyor, dönüşüyor 
mübarek! Giydirme cephenin dozu 
arttıkça, anlı şanlı “taç kapı” nasıl da 
yüzeyde, hacimsiz bir kapı göndermesine 

dönüştü, görüyorsunuz... Şu karantina 
günlerinde o artık “korona kapı” oldu. 
Yakında “koronalı medya cephe” olup 
akışkanlaşacak, efervesanlaşacak. Sabah 
Selçuk, öğle Osman, akşam ikisi modernle 
birlikte ışıyacak. Her üslupla karışıp “Ne O 
Libero” defansı yapacak. Ve tarihi motiflere 
itibar etmeyen, ama aynı giydirme cephe 
sistemini paylaşan, muazzam yüzey ve 
form egzersizlerine sahip “Ne O Modern” 
yapılarla yarışacak. Yarışıyor da zaten, yok 
birbirlerinden farkları. Üslup değişiyor, 
yarattıkları distopik kent ile HVAC baki.

Üslubun en kapsayıcı anlamı “yapma 
biçimi” ise de, bundan ibaret değildi eski 
bilgi dağarcığında. Bir de sadece olumlu 
bir nitelemeyi ifade eden, “ince zevk ve 
zarafet” anlamı var. “Stil sahibi insan” 
dendiğinde iletilmek istenen bu anlam, 
“iyi üslup - kötü üslup” ayrımını ortadan 
kaldırmaktaydı. Bir üsluptan söz edebilmek 
için iyi olması şarttı ya da sadece iyi olan 
şey üslup olarak adlandırılabilirdi. Gerisi 
binaydı, inşaat faaliyetiydi, yapı üretimiydi... 
Ne ki, bu seçkinci görüş dağarcıktan 
çıktı sayılır, uluorta savunmak cesaret 
ister! Beğeni konusu eski dünyaya ait bir 
sözlükte kalmaya mahkum görünüyorsa 
da, öğrendiğini unutma işlemi kolay 
gerçekleşmiyor. Kostüm, montaj, cephecilik 
ve “dış cephe dekorasyonu” gibi terimler, 
kadim mimarlık mesleğinin kırmızı çizgileri 
olmaya devam etmekte. Beylik plan-kesit 
kuruluşu ve sıradan yapı karkası üzerine 
tarihi motifler çakmakla üslup olunmuyor. 
Sanat tarihi terimleriyle “eklektik”, güzel 
argomuzla “çakma” olarak adlandırılıp, 
konu tarihselcilik ve kitsch’e bağlanıyor. 

* * * 

Mimarlık düşüncesi zaman zaman klasiğe 
veya yöresel tarzlara dönme eğilimi 
gösteriyor. Özellikle savaş coğrafyalarında 
milliyetçiliğin yükselişiyle ve despotik 
rejimlerde iktidar temsili olarak, klasikçi 
ve gelenekçi eğilimler öne çıkmakta. 
Modern ile yerelin çatışması ve çatışmayı 
uzlaştırmak üzere yeniyle eskiyi buluşturan 
arayışlar, modern mimarlık tarihinin ısrarlı 
temalarından biri. Hem tarihselciliğe ve 
kitsch’e mesafeli olup hem de yerellik, 
bellek, kültürel süreklilik gibi temaları 
gözetmek mümkün müdür? Örneğin 
“Eleştirel Bölgecilik” olarak anılan tutum, 
buna benzer sorularla yola çıkmıştı; konu 
güncelliğini hala korumakta. Bu bakımdan, 
Selçuklu ve Osmanlı mirasından neler 
öğrenebileceğimiz sorusu da havada asılı 
durmaya devam ediyor.
■ Aydan Balamir, Prof.Dr.; Mimar.
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Şevki Pekin’i de Yitirdik: 
1946-2020

Hasan Çalışlar:
Şevki Abi mimari çalışmalarını titizlikle 
arşivlemiş, dostlarıyla paylaşmış, güncel 
yayınlardan ve mimarlık ortamının 
kalabalığından uzak durmayı tercih 
etmesine karşın kendine ait üç monografi 
de yayımlamıştı. Onu dikkatle takip eden 
mimarlardan biri olduğumu ve bunu 
çiçeği burnunda bir mimar adayı olduğum 
dönemden itibaren yaptığımı söyleyebilirim. 
Bu yazıda onun üretiminden tek bir yapı 
seçmek yerine mesleki pratiğini nasıl 
okuduğumu ve etkilendiğim noktalardan 
bahsetmeyi tercih ediyorum. 

Şevki Pekin’in mesleki üretimi iki ayrı 
platformda değerlendirilebilir: 
1. Yapılar/Projeler 
2. Çizimler/Maketler 

İzlediğim kadarıyla Şevki Pekin hiçbir 
dönemde büyük bir ofis sahibi olmaya 
çalışmadı. Sanırım öyle bir arzusu 
yoktu. Kendi tasarlar, çizer, uygulardı. 
Mimarisinde mümkün olduğunca 
komplikasyondan uzak duran, son derece 
net plan çözümleri ve strüktür, hafif yapı 
yapma gayreti görülür. Sanayi binaları 
konusunda çalışmış olmaktan mı yoksa 
bu tavır tercihinden mi bilemiyorum 
ama endüstriyel yapılara ilgi duyup o 
alanda çok iş yapmıştı. Detay sevmeyen 
değil ama detaylardan kaçınan bir 
mimar olarak görürüm onu. Ne kendini 
ne de işverenini maceraya sürüklemez, 
son derece hafif, şeffaf yapılar tasarlar, 
tasarımını görsel mükemmeliyetçilik 
peşinde koşup riskli detaylara girişmeden 
hayata geçirirdi. Malzeme çeşitliliğine 
girip bunların birlikteliği gibi sorunlarla 
uğraşacağına, net ve basit ilişkiler 
kurgulardı. 

Yalnızca bir dönem, İstanbul’daki konut 
tasarımlarının bazılarında -biraz da imar 
şartları sebebiyle olduğunu düşündüğüm- 
geleneksel mimariyle bir hesaplaşmaya 
girmiş gözükse de bunun deneme ve 
arayış heyecanına mı, kanuni şartların 
zorlamasına mı bağlı olduğunu söylemek 
zor; çünkü çalışmalarının ağırlıkta olduğu 
Boğaziçi hattında yapılabilecekler İstanbul 
İmar Yönetmeliği ile son derece tanımlıydı. 
Bu yapılarında mekan netlikleri yine 
yüksek nitelikte korunmuş, makul cephe 
oranları ve risksiz detaylarla kütleler, 
dönemin ekonomik şartlarına uygun akılcı 
bir mimariyle çözülmüştür. Yeniköy’de 
yaptığı üçlü konut ve Robert Kolej 
Mezunları Derneği için yaptığı Bizimtepe 
bunlara örnektir. 

Projeleri ve yapılarına baktığımızda 
ana fikri güçlü ve hızlı okunabilen, son 

Son yılların en önemli mimarlarından birini, Şevki Pekin’i geçtiğimiz Şubat  
ayında yitirdik. 1946 yılında İstanbul’da doğan Pekin, mimarlık eğitimini  
Viyana Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Okulu’nda tamamladı.  
1974 yılında Türkiye’ye dönüş yapan Pekin, bir süre Aydın Boysan’la  
çalıştıktan sonra aynı yıl kendi ofisini kurarak mesleki çalışmalarını sürdürdü. 
Bursa Uludağ Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik  
Üniversitesi ve Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde atölye yürütücüsü ve jüri 
üyesi olarak mimarlık eğitimine katkı sağlayan Pekin, çok değil ama düzeyli ve iyi 
tasarlanmış yapılar inşa etti.

1-2 Ankara’da İş Merkezi ve Konut projesi için 
eskizler, 2007 (Şevki Pekin Mimarlık).
3 Bodrum Kaplankaya Satış Ofisi için eskiz, 2008 
(Şevki Pekin Mimarlık).
4 Yeşilköy Kargo Binası maketi, 1994 (Şevki Pekin 
Mimarlık).
5-6 Beyoğlu Satış Yeri Bölme Sistemi eskiz ve maketi, 
1986 (Şevki Pekin Mimarlık).

1 2
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derece net tavırlı hakiki bir modernistle 
karşılaşırız. Ancak Şevki Pekin için 
modernizm bir ikon ya da stilden çok 
bir düşünce biçimi ve hayata karşı genel 
tavırdır. Daima net ve açık sözlü mimarlık 
yapmıştır. Sadece detaylar değil her unsur 
gerektiği kadardır. Projeleri ana fikri korur 
ve ikonlaştırıcı detay sofistikasyonundan 
uzak durur. İstese yapılarının fotografik 
kalitesini artırabilecek detayları 
çözebilip uygulatabilecek yetenek, bilgi 
ve imkanın tamamına sahip olmasına 
rağmen böyle davranması özellikle doğru 
bulmadığını düşündürür. Bağlam dışı 
olsa da modacıların üzerinde özellikle 
çalışılmamış şıklığı tarif etmek için 
kullandığı “effortlessly chic” tabiri onun 
mimarisi için çok uygun bir ifade gibi gelir. 
Gerektiği kadar detay, gerektiği kadar 
malzeme, asla zorlama olmadan makul bir 
yapı ve doğru mekan değerlerini elde etme 
amacı. Farklı olacağım diye yırtınmayan, 
gösterişten uzak ama doğru ve ilkeli. Tıpkı 
kendisi gibi.

Bu tavır maket ve çizimlerinde de 
onu ayrıcalıklı kılar. Az ve öz çizimle, 
zorlamadan yapılmış, amacı yalnızca 
fikri aktarmak olan maketler. Şevki 
Pekin’in alternatif malzeme ve tekniklerle 
oluşturduğu kütle maketlerinin dili ve 
plastik etkisi aynı çizimlerindeki gibi farklı 
bir sanatsal üretimdir. Bir bakıma bir taşla 
birkaç kuş vurur. Maket projeyi anlatırken 
proje de zihinsel üretimini özetler; üretim 
tekniği ve zihinsel üretim pratiği yeni bir 
estetik değer oluşturur.

Çizimleri de bu kapsamda 
değerlendirilebilir. Proje çizim ve anlatım 
tekniklerinde en az çizgiyle ne kadar çok 
şey söylenebileceğini gösteren çizimleri, 
mimari tasarımla yanıtladığı soruları 
grafik olarak da kendine sorduğunun 
kanıtı gibidir. Zaman zaman bir mönüye, 
bir gazete kağıdına ya da bir broşüre 
karaladığı, uçakta eline geçmiş bir dergi 
kapağına çizdiklerinin sanatsal değeri 
azımsanamaz. Bir cam bölücü sisteminin 

1/5 sistem detayını herhangi bir çağdaş 
sanatlar müzesinde sergilenebilecek 
nitelikte çizmesi (Beyoğlu satış yeri 
bölme sistemi, 1986), Değirmendere için 
düşündüğü Aşıklar Köprüsü için yaptığı 
eskiz de bu özelliğinin güzel örnekleridir.

Onun mimarlığı bu mesleğin bir inşai 
faaliyetten ibaret olmadığının da kanıtıydı. 
Aklıyla, fikriyle, zarif duruşuyla, az ama öz 
söyledikleriyle yolumuzu aydınlatmış bir 
ağabeydi. Özlemle anıyorum.

■ Hasan Çalışlar; Erginoğlu & Çalışlar 
Mimarlık.
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Neslihan Dostoğlu:
Şubat 2020’de yitirdiğimiz Şevki 
Pekin’in anısını yaşatmak üzere, onun 
mesleki üretimine ve mimarlık alanına 
katkılarına odaklanmayı hedefleyen bu 
yazıda Şevki Pekin’in mimar, eğitimci ve 
yazar kimlikleri birarada ele alacağım. 
Pekin’in bu üç kimliği aslında birbirinin 
ayrılmaz parçası; bunlar birbirini sürekli 
destekleyip, beslemiştir. 

Pekin’in özgeçmişindeki ayrıntılar oldukça 
etkileyicidir. 1946’da doğan Şevki Pekin, 
1952’de, altı yaşındayken Galatasaray Lisesi 
ilkokul bölümüne yatılı olarak kaydolur. 
Genelde kaliteli eğitim kurumlarının büyük 
kentlerde yer alması ve o dönemlerde ulaşım 
olanaklarının kısıtlı olması nedenleriyle 
pek çok ailenin çocuklarını yatılı olarak 
çok küçük yaşlarda bu eğitim kurumlarına 
gönderdiği bilinmektedir1. 1956’da anne ve 
babasının görevleri nedeniyle 1959’a kadar 
Avrupa ve Amerika’nın çeşitli kentlerinde 
eğitimine devam eder ve 1959’da Türkiye’ye 
dönüşünün ardından Robert Kolej’de lise 
eğitimini tamamlar. 

Mimarlığa olan ilgisi lise yıllarında 
belirginleşir. Lise kütüphanesinde önemli 
sanatçıların hayatını inceler, Louis Kahn, 
Saarinen gibi mimarlarla ilgili yayınları 
okuma fırsatı bulur. Lise yıllarında ve 
sonrasında Feridun Akozan ve Atatürk 
Kültür Merkezi Mimarlık ofislerinde 
bulunur ve bu süreçte mimarlığa ilgisi 
giderek artar. O dönemde AKM’nin 
sahne tasarımını yapan Avusturyalı WBB 
Şirketi’nin teşviki ile 1966 yılında Viyana’ya 
giden Pekin, iki yıl Viyana Teknik 
Üniversitesi’nde okuduktan sonra Viyana 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne kabul 
edilir ve 1973 yılında mezun olur. 

1974’te Türkiye’ye dönen Pekin, bir yıl 
Aydın Boysan’ın yanında çalışır, 1975 

yılında da kendi ofisini açar. Pekin, 
1975-2019 yılları arasında bu ofiste 
ekibiyle birlikte 406 adet iş üretildiğini 
belirtmektedir. Şevki Pekin’in iş tecrübesini 
belirttiği özgeçmişinde en ilginç olan 
ayrıntılardan biri de deneyimlerini 1966 
yılından itibaren başlatması. Gerek 
stajlarını, gerekse mimarlık eğitimi 
dönemindeki çalışmalarını bu şekilde 
değerlendirmesi, mimarlık eğitimini ve 
stajlarını içselleştirdiğini gösteriyor. 

Şevki Pekin’in ekibiyle birlikte ofisinde 
ürettiği başarılı çalışmalar ona 2018-2020 
dönemi “Mimar Sinan Büyük Ödülü”nü 
kazandırdı. Mimarlar Odası’nın, 1988 
yılından itibaren iki yılda bir düzenlediği 
“Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri” 
kapsamında sunulan en büyük ödül 
olan “Mimar Sinan Büyük Ödülü”, tüm 
meslek hayatı boyunca yarattığı eserleri ve 
mimarlığa hizmetleri nedeniyle bir mimara 
veya ortak çalışan mimarlara verilmekte. 
Seçici Kurul, Pekin’i şu sözlerle gündeme 
taşımıştı: “Onun ürünlerinin ardında, 
gündelik eğilimlerin ve çarpıcı biçimlerin 
peşinde sürüklenmeyi değil, tasarıma 
verdiği emeği görürüz. Kendinden ve 
birikiminden yola çıkarak ‘arayış’ onun 
ürün toplamında öne çıkan kavramdır. 
Her işinin ardında, sabırla en doğrusu 
aranan, giderek olgunlaşan bir tasarım 
süreci vardır2”.

Gerçekten de eserleri incelendiğinde, genel 
olarak mimarlık yaklaşımının alçakgönüllü 
bir olgunluğu, detaylar konusundaki 
titizliği, modadan uzak dingin arayışları 
yansıttığını söylemek mümkün. 

Şevki Pekin, bir eğitimci olarak da mimarlık 
alanında derin izler bıraktı. Pekin’in 
çalışmalarından haberdar olmakla birlikte, 
benim kendisiyle yüzyüze ilk karşılaşmam 
2000 yılında Uludağ Üniversitesi Mimarlık 

Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak görev 
yapmaktayken mümkün oldu. 1998 
yılından itibaren Uludağ Üniversitesi, 
benimsediği yenilikçi yaklaşımıyla başarılı 
profesyonel mimarların tam zamanlı 
akademisyenlerle birlikte stüdyolarda 
her hafta düzenli olarak ders vermesiyle 
eğitiminin kalitesini artırdı. Davet edilen 
profesyonel mimarlardan biri olan 
Şevki Pekin, stüdyolarda öğrencilerin 
mimari tasarım konusunda kendilerini 
geliştirmelerine yardımcı oldu. Öğrencilere 
katkısı stüdyolarda verdiği eğitimle sınırlı 
kalmayarak, başarılı öğrencilere staj ve 
iş olanakları veya yüksek lisans yapma 
konusunda yol gösterdi. O dönemde yetişen 
öğrenciler mezun olduktan sonra önemli 
mevkilere gelerek, halen Türkiye’de ve 
dünyada ses getiren binalar tasarladılar. 
Şevki Pekin, farklı üniversitelerde stüdyo 
yürütücüsü olarak görev aldı, jüri üyelikleri 
yaptı, konferanslar verdi. Pekin bütün bu 
süreçte, her bir eğitim kurumunda önemli 
izler bırakmıştır. 

Şevki Pekin aynı zamanda bir yazar. 
Yayınları, Şevki Pekin Mimarlık ve İnşaat 
Ltd. Şti.Büro Çalışmaları Yayını (1983), 
Şevki Pekin Mimari Çalışmalar (2007), 
Emre Senan Vakfı Yahşibey Mimari
Çalışmaları (2-14 Eylül 2008), Mimarlık 
Üzerine Düşünceler (2008), Şevki Pekin 
1966-2016 Arşiv (2016) ve Yirmibirinci 
Yüzyıl için Mimarlık Tarihi (2019) başlıklı 
eserler. Onun alçakgönüllü yaklaşımı ve 
mimarlığa dingin bakışı bu eserlerinde de 
yer buluyor. Yazıları, ayrıca, çeşitli ulusal 
ve uluslararası dergilerde yayımlandı. 

Son olarak Şevki Pekin’in yayınlarındaki 
bazı cümleleri üzerinde durmak 
istiyorum. Bu cümleler onun hem 

7 Şevki Pekin, Mimari Çalışmalar (İstanbul, 2007).
8 Şevki Pekin, Yirmibirinci Yüzyıl için  

Mimarlık Tarihi (İstanbul, 2019).
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mimarlık pratiğine, hem de mimarlık 
eğitimine yaklaşımını özetliyor. 
2007 yılında çıkan kitabında “İnanç 
mimarinin başlangıcıdır, istek ise 
onun gerçekleşmesi3” diyen Pekin, 
son kitabında Leonardo’nun “Tüm 
bilgilerimizin temeli hislerimizdir”, 
Aquinas’ın “Akılda var olan her şey 
ilk önce hislerden geçmiştir” sözlerine 
değiniyor ve “mimarlık düşüncelerinin 
temelinde hissetme, araştırma, bilgi 
sahibi olma ve yüzeysellikten uzaklaşma” 
olduğunu belirtiyor4. Projelerinde 
rasyonalist, duru, arı bir yaklaşımı 
benimseyen Pekin’in hisleri, sezgileri ve 
içgüdüleri öne çıkaran sözleri başta bir 
çelişki gibi gözükse de, aslında onun 
mimarlıktaki genel eğilimini yansıtıyor. 
Şevki Pekin bu dünyaya hoş bir seda 
bıraktı. Onu hep sevgiyle hatırlayacağız…
■ Neslihan Dostoğlu, Prof.Dr.; İstanbul 
Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Dekanı.

Notlar:
1 N. Dostoğlu, “Dünyada ve Türkiye’de Değişim, Kadın 
ve Mimarlık”, ed.: N. Dostoğlu, Cumhuriyet Döneminde 
Kadın ve Mimarlık, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara, 
2005, s. 29-46.
2 “Mimar Sinan Büyük Ödülü: Şevki Pekin”, Mimarlık, 
no. 401, 2018, s. 30-31.
3 Ş. Pekin, Şevki Pekin Mimari Çalışmalar, YEM Yayın, 
İstanbul, 2007.
4 Ş. Pekin, Yirmibirinci Yüzyıl için Mimarlık Tarihi, 
Ofset Yapımevi Yayınları, İstanbul, 2019.

Burçak Pekin:
Kağıda altalta iki tane yatay uzun 
dikdörtgen çizdi. Bir tanesine yüzeyde düz 
bir kapı, diğerine ise içeri girinti yapan ve 
önünde basamaklar olan bir kapı çizdi ve 
şöyle dedi: 

“Bir binaya giriş kapısı her iki türlü de 
olabilir. Bu biraz mimarın karakterine 
bağlıdır. Birincisi daha sakin, soğukkanlı; 
ikincisi daha hareketli ve sıcakkanlı 
mimarların yaklaşımıdır.” 

Daha sonra da üstteki boşluğa “%80” 
yazdı ve ekledi: “Giriş kapısını çözebilmek 
mimarlığın yüzde seksenidir!” 

Henüz mimarlık eğitiminde ilk senemdi. 
Şevki Pekin’e özgü bir keskinlikle önüme 
fırlatılmış bu düşüncenin ne ifade ettiğini 
tüm derinliğiyle kavrayabilmek kolay 
değildi. Bunun için takip eden yıllarda 
yaptığım tüm okul projelerini ona götürüp 
giriş konusunu tekrar tekrar konuşmaya 
devam edecektim.

Esasında bahsettiği şey sadece bir giriş 
kapısı değildi. Bir binayı çevresine 
bağlayan tüm düzenlemeler, kendi 

deyimiyle “mimarinin gizli kuralları”nın 
projeye aktarılmasıydı. Juan Miro’nun 
tablolarında önplanda uçuşan figürlerden 
çok arka fondaki boşluğun dokusu, 
tonları, renkleri gibi… Giacometti’nin 
bronz heykellerindeki figürlerin 
uzantısı olan ve onları durdukları yere 
bağlayan bronz kaideler gibi… Sanat 
dünyasıyla çok yakından ilgilense de, 
temel düşüncelerini çarpıcı basitliklerle 
anlatmayı tercih ediyordu. Örneğin bir 
kahvenin nasıl sunulduğu üzerinden 
mimarlığı anlatmak gibi… Son kitabında 
fotoğrafına da yer verdiği bir fincan 
kahve, bir bardak su ve onları taşıyan 
metal bir tepsi. Burada onun için olmazsa 
olmaz olan, tüm sunumu birarada 
tutan tepsiydi. Herkes bir binanın nasıl 
kullanılacağına odaklanırken Şevki 
Pekin onun altındaki platform ve duvar 
gibi düzenlemeler ile çevresine nasıl 
bağlanacağına öncelik veriyordu.

Ne zaman kafa karışıklığı ve 
kararsızlıklarla boğuşsam onun ofisinde 
buldum kendimi. Ofisin giriş kapısından 
geçtiğim her anda sürtünmesiz ve 
berrak bir mimarlık ortamına girdiğimi 
hissederdim. Her seferinde sorun olarak 
masasına götürdüğüm konuyu alır bir 
kenara koyar, onun yerine hangi etkenlerle 
çevrelendiğini anlamamı sağlardı. Çıkarken 
bunu nasıl bu kadar az müdahale ile 
yapmayı başardığına şaşırırdım. 

Akrabalık bağlarımıza rağmen bunu tam 
hissedemeyeceğim kadar uzağımda ama 
her başvurduğumda yanımda olacak 
kadar yakınımda oldu. Bu, kanımca 
onun tüm insan ilişkilerine de yansıttığı 

temel yaklaşımının, mesafe ve samimiyeti 
hassasiyetle dengeleyerek yürüttüğü imar 
faaliyetlerinin sonucuydu.

Yaşantısı, kişiliği, anlattıkları ve 
yarattıkları parçalanamaz bütünlük 
içindeydi ve böyle bir bütünlüğe erişebilmiş 
her bilge insan gibi çevresine hep ışık saçtı. 
Hayatına dokunduğu herkes gibi benim 
için de bu ışık hiç sönmeyecek. Bundan 
sonra eserlerini inceleyerek onu keşfedecek 
olan gençleri de aydınlatmaya devam 
edecek. ■ Burçak Pekin, MATU İstanbul.

Ömer Pekin:
İlişki biçimlerinin en derin ve 
katmanlılarından olan baba ve erkek çocuk 
ilişkisi bazı durumlarda daha derin ve 
daha köklü izler bırakan şekilde gelişiyor 
kuşkusuz. Gözünüzün önünde yaşamını ve 
mesleğini birbirine tamamen harmanlamış, 
yaşamın kendisini işine malzeme etmiş 
ve hayatın her anını dikkat, hassasiyet ve 
zarafetle inşa ederken, bunu mimarlığına, 
hayran olunası bir özenle uygulamış 
olan Şevki Pekin’in, bugün olduğum kişi 
olmamda ve yarın yapacaklarımda ne denli 
etkili olduğunu hayranlıkla, hatta bazen 
şaşkınlıkla izliyor, özümsüyorum. Bu 
nedenle, Şevki Pekin’i bir baba ve mimar 
olarak iki ayrı başlık altında anmak gibi bir 
yaklaşımımın olamayacağını düşünüyorum. 
Eserleriyle ve mimarlık düşüncesiyle ilgili 
ona dair hatırımda kalacak olan her şey, 
özel yaşamında ödün vermediği değerleri, 
tutarlılığı, netliği, yalınlığı ve asaletiyle 
ayrılamaz bir bütün olacak. 

9 Yirmibirinci Yüzyıl için Mimarlık Tarihi kitabında  
sayfa 92-93 (İstanbul, 2019).
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Mimari meslek hayatını bir yaşam biçimi 
olarak benimsemişti Şevki Pekin. Türkiye 
gibi modernist geleneği sahiplenme ve 
onunla hesaplaşma süreçleri sancılı olan 
bir ülke içerisinde, modernizmin temel 
ilkelerini, kendi estetik duyarlılığı ve 
kendi diliyle sessiz ve sakin bir ilişki 
içinde uyguladı. Mimarlığa olan bağlılığı 
yanında kendini tanıtmaya, anlatmaya 
karşı herhangi bir çabasının, öne çıkmak 
için herhangi bir telaşının olmayışı onun 
değerinin ne kadar derin ve ilmek ilmek 
örülmüş bir yapıya sahip olduğunu 
kanıtlardı. Öte yandan ürettiği yapının, 
Şevki Pekin eseri olduğunu, özünde, 
formunda ve insanla ilişkisinde bunu 
hiç durmadan anlatıyor oluşu bu sessiz 
sedasız yaklaşımını yüceltirken, beni 
de büyülemiştir hep. Ortaya çıkardığı 
nitelikli yapılar ve özgün düşünce biçimiyle 
mimarlık eğitimim boyunca sürekli 
diyalog halinde oldum; keşfettiğim yeni 
değerleri onunla tekrar okuyarak, onun 
yaklaşımını özümseyerek kendi değerlerime 
eklemledim; düşünceleri eğitimim ardından 
mimarlık pratiğimde de bana hep referans 
oluyor. Aslında onunla olan bu derin 
ilişkim en çok mimarlığın ne olduğuna dair 
herhangi bir fikir sahibi olmadığım yıllarda 
etkiledi beni. 

Küçüklüğümde o çalışırken ona eşlik 
eder, büroda meraklı gözlerle maketlerini 
inceler, yanında kendimi dev gibi 
hissettiğim bu minyatür yapıların gerçek 
boyutlarına nasıl dönüşeceğini şaşırarak 
hayal ederdim. Bir orkestra şefi gibi 
herkesi kendinden emin ve çoğu zaman 
sakin tavrıyla yönetiş biçimi, her bir 
işin günbegün detaylanarak kendisini 
ortaya çıkarışı ve nihayetinde insan için 
yapılmış bu yapıların doğum sancıları 
ardından yaşamaya başlamalarında sihirle 
ortaya çıkarılmış gibi görünen bir taraf 
vardı. Bu sihrin ne olduğunu anlamaya 
dair duyduğum heyecan, kendimi onun 
izinde Viyana’da bulmama yol açtı. Bu 

benim için bir karar bile olmadı. Kendi 
yolumu, ondan tek bir yorum ya da somut 
bir yönlendirme olmadan, o büroda 
onun peşinde koşturduğum günlerden 
beri çiziyormuşum aslında. O varlığını, 
yapılarında da olduğu gibi sessiz, sakin, 
kararlı ve kendine has haliyle hissettirmiş 
bana. 

Karantina günlerini geçirdiğim, bir ayı 
aşkın süredir yaşamımı sürdürdüğüm 
Bademli’deki en ikonik yapılarından 
birinde olmak, bu satırları yazdığım 
yalın ve aydınlık ofisi, onun ardından 
da onun varlığını her yanımda ve her an 
hissettirirken, Şevki Pekin’in, yokluğunu 
değil, yalnızca gelecekte bizlerin 
yaşamındaki farklı varolma biçimlerini 
düşünme ve bunları tartışma isteği 
uyandırıyor bende…
■ Ömer Pekin, Şevki Pekin Mimarlık.

Nuray Saatçioğlu Uygur:
Şevki Bey ile 20’li yaşlarımın başında 
tanıştım, Ali Muslubaş’ın ofisinden 
ayrılmış, Bodrum’da çalıştığım Ahmet 
İğdirligil’in şantiyesinden İstanbul’a 
dönmüştüm. Şevki Pekin’in birkaç 
projesini basılı olarak görüp çok etkilenmiş 
ve telefon numarasını bulmuştum. Gençlik 
cesaretiyle arayıp, randevu istedim. O 
zamanlar Teşvikiye Fırın Sokak’ta olan 
ofisine gittim. Kapıyı kendi açtı, çok güzel 
masif geçmeli, üzeri cam bir sekreter 
masası vardı girişte, ama masada oturan 
yoktu. Sonra büyücek atölyeye geçtik, 
orası da ıssızdı, çalışan yoktu, oğlu Cem 
üstünde forması, okul dönüşü babasına 
gelmişti. 

Meslekten konuştuk, yanımda getirdiğim 
mütevazı portfolyoma baktı, tek tek 
hikayelerini sordu, anlattım. Sonra 
iş istedim. Güldü, “İşim yok ama 
projelerimin toparlanıp, kitap hazırlığı 
için çizim yapılması lazım, bu işi istersen 
yapabilirsin” dedi. Biraz düşündüm ve 

“Teşekkür ederim, ben tasarım yapmak 
istiyorum” deyip kapıdan çıktım! 

Aradan birkaç yıl geçti, birgün telefonum 
çaldı, arayan Şevki Bey’di, işi vardı ve beni 
çağırıyordu. Sevinçten deliye döndüm. Çok 
uzun süre olmasa da onun için çalışmaktan 
büyük keyif aldım; projelerine maketler 
yaptım, çok şey öğrendim. 

Mesleğe olan tutkusuna, ödün vermeden 
hayalindeki imgeleri gerçekleştirme inadı 
ve cesaretine, mimarlığa olan saygısına 
daima hayran kaldım. Nasıl ürettiğine, 
zihninin nasıl işlediğine tanıklık etmek çok 
kıymetliydi. 

“Benzersiz” ve “lham vericiydi” Şevki Bey, 
en güzel böyle tanımlayabilirim.

Şevki Bey’i tanıyan zaten tanır ve 
kıymetini bilir. Yıllar boyunca bazıları 
mimar ama çoğu mimarlık talebesi olan 
ve Şevki Pekin’i bilmeyen pek çok genç 
insan olduğunu şaşırarak görüp, lafımı 
sakınmadan şu cümleyi kurmuşumdur: 
“Şevki Pekin yaşayan en büyük Türk 
mimardır, mutlaka tanımalısınız”.  
“100 Türk büyüğü” vardı eskiden, en 
büyük Türk mimar deyince böyle süfli 
ve şovenist bir algı geliyor akla. Şöyle bir 
“edit” doğru olur belki: Şevki Pekin dünya 
çapında, birinci sınıf ve eserleri zamansız 
bir mimardı.

Şiir gibidir tüm eserleri, ister şehir 
cangılının ortasında bulunsunlar, ister 
asırlık zeytin ağaçlarının arasında olsunlar, 
gördüklerim hep aynı duyguyu vermiştir 
bana: Farklıdırlar.

Binasının içine girince veya uzaktan 
gördüğünüzde farklı olduğunu anlarsınız. 
Başka türlü işleyen bir zihnin ürünüdür.

10 Şevki Pekin Bademli’de ofisinde, İzmir.
11 Bademli ofisinde Nazım Hikmet’in “Yaşamaya Dair” 

şiirinden alıntı, 2020, İzmir.
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Bunu anlamak için mimar olmanıza 
gerek yoktur, sade vatandaş bile derinden 
hissedebilir. Birgün ofisten 3-5 kişi arabaya 
doluşup Şevki Bey’in E5 üzerinde, şehrin 
endüstri varoşlarında yaptığı, yeni biten 
bir binasına gitmiştik; teslim sürecindeydi 
sanırım. Yolda gördüğümüz onca çirkin 
binayla sarılı, ortalarına hapsolmuş bir 
mücevher gibi duruyordu. Bunu coşkuyla 
hissettim. Bizimle gelen Zerrin muhasebe 
işlerine bakan genç ve hayat dolu bir kızdı, 
mimar değildi; koridorlarda, avlularda 
dolaşırken çocuk gibi ellerini çırpıyordu, 
sevinçle gülüyor, “Şevki Bey ne kadar güzel! 
Ne kadar güzel yapmışınız” diyordu.

Şevki Bey’in cevabı çok sevimliydi: “Ne 
o ufak tefek gördün, Karamürsel sepeti 
mi zannettin?” demişti, cümlelerin son 
hecelerini pek hoş vurgulardı, temiz 
Türkçesi ve kendine has vurgularıyla 
dinlemesi keyif verirdi. Çok gülmüştük.

Şevki Pekin benzersizdi. Eskiz defterine 
çizdiği bir imgenin peşinden giderdi; birgün 
defterinde gördüğüm ilginç eskizlerin 
hangi proje için olduğunu sormuştum. 
Gülmüş, “daha proje yok” demişti. Bazen 
hayalindeki üç boyutlu imgelerin binaya 
dönüşmek için doğru proje ve müşteriyi 
beklediğini sanıyorum. 

Şevki Bey üç boyutlu görmek istediği pek 
çok imgeyi eserlerine taşımış ve imgeler her 
zaman doğru müşteriyi ve doğru projeyi 
bulmuştur.

Şehir dokusunun önemini çok iyi bilir, 
binasına çevresi ile doğru bağlantılar 
kurar veya uygun gördüğü bu ise mimari 

12 Kocaeli Sanayi Odası, İzmit, 1994 
(Şevki Pekin Mimarlık).karakteri olan duvarlarla binasını yalıtırdı. 

Çevresine uyum sağlaması için uğraşmazdı. 
Kendisiyle yapılan söyleşilerden birinde 
tam da bunları söylediğine şahit oldum: 
“İstersen uzaydan gelmiş gibi yap, güzelse 
kabul görür.” Bu abartılı ifade cesaretini 
ve kendine güvenini ifade eder.

Bazı eserleri gerçekten uzaydan gelmiş 
gibidir, onunla tanışmama neden olan, 
fotoğrafını görüp vurulduğum Bodrum’daki 
küçük silindir taş evi, 30 yıl önce Türkiye 
için oldukça cesur bir yapı olan İzmit 
Sanayi Odası, son eserlerinden Çandarlı 
Zeytin Deposu veya kağıt üzerinde kalanlar; 
DHL kargo binası, Vakko Binası...

İzmit Sanayi Odası yapıldı, bir 
mücevherdir; ardından Şevki Pekin o 
binanın yamacına eklemlenecek bir 
medya kulesi tasarladı. Ofisinde çalıştığım 
yıllardı, 95-96. Maketlerini yaptırmıştım; 
o zamanlar CNC yok, 3B yazıcılar yok. 
Bir cumartesi günü olmalı; Kuledibi’nde 
bir pleksi atölyesinde plakalardan kat 
kat kule, başka bir atölyede de tornacıya 
pirinçten silindirler yaptırıyorum. Şevki 
Pekin bir cumartesi günü “Maket işlerine 
bakayım, neredesin geleyim” demişti; 
pleksicinin adresini vermiştim. Küçük oğlu 
ile elele geldi; Ömer 4 yaşlarında olmalı, 
atölye basık bir bodrum katta, havasız, 
kirli ve toz içindeydi. Baba oğul, pırıl pırıl, 
bir örnek deri ceketler içinde çıkageldiler. 
Onları görünce pek mutlu olmuştum. O da 
çok şaşırmıştı sağır bir ustaya detay anlatıp 
maketin ilerlediğini görünce.

Şevki Bey’e yaptığım tüm maketler 
“ayrıksı” binalarına ait değildi. Dış 

görünüşüyle zamanının öncüsü olmakla 
beraber ağırbaşlı, fakat iç kurgusu ilginç 
ve didaktik olan binaları vardır. Projesinde 
çalıştığım Yenibosna’daki tekstil fabrikası 
da bunlardan biriydi. Fonksiyonların 
işleyişini, analitik bakışıyla projeye net 
biçimde aktarırdı, akışı belirleyen bu 
kurgu olurdu. Şevki Pekin’in binaları 
kullanıcısına o binada nasıl yaşanacağını 
öğretirdi. Binaları aynen onun dediği gibi 
uzaydan gelmişçesine ayrıksı da olsalar, 
ağırbaşlı ve uyumlu da olsalar, “iyi ve 
güzel” oldukları için herkes tarafından 
kabul görürdü. 

Zamansız bir moderndi Şevki Bey; yaşadığı 
dünyaya değer kattı. Pek çok iyi ve güzel 
bina bıraktı. Genç meslektaşlarına ve 
öğrencilerine ilham, daha güzel bir dünya 
yaratmaları için cesaret verdi.
■ Nuray Saatçioğlu Uygur, Mimar.
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Walter Stelzhammer:
Şevki Pekin ile tanışmam 1970 yılında 
Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
Ernst Anton Plischke’nin öğrencisi olarak 
beraber başladığımız mimarlık eğitimimiz 
sırasında olmuştu. Bu tanışıklık, kişisel 
ve mesleki bir değiş-tokuşla gelişen elli 
yıllı aşan bir dostluğa dönüşecekti. Şevki, 
Türkiye’ye dönüşünden sonra Viyana’daki 
öğrencilik yıllarımızın mimari yaklaşımının 
oluşumundaki etkilerinin altını sık sık 
çizmişti.

Birbirimizin kültürel kökenlerine 
duyduğumuz karşılıklı ilgi başından beri 
aramızdaki bağın kurulmasında en önemli 
etkenlerden biri olmuştu.

1972 yılında Türkiye’yi ilk ziyaretim için 
beni İstanbul’a davet etmişti. İstanbul 
Boğazı’na yayılmış kentin sıradışı coğrafi 
konumu, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden 
kalan zengin mimari miras beni daha 
ilk andan itibaren etkisi altına almıştı. 
Daha sonrasında bu en çok sevdiğim 
kente yapacağım sayısız ziyaret, kuşkusuz 
dostumun kültürel geçmişini içtenlikle 
anlamamda önemli bir rol oynamıştı.

Öte yandan, Şevki Pekin ise öğrencilik 
yıllarını -İstanbul’a benzer bir şekilde- 
uzun yüzyıllar büyük Habsburg 
Hanedanı’nın merkezi olmuş ama o 
dönemde sırtını demir perdeli bir doğu 
bloğuna yaslamış ve deyim yerindeyse 
sönmüş bir hidrosefaliye benzetilebilecek 
olan Viyana’da geçirecekti.

Geçmişlerimiz çok farklı olmasına karşın; 
Nazilerden, Musevi eşi Anna ile birlikte 

kendi isteğiyle Yeni Zelanda’ya kaçmış ve 
2. Dünya Savaşı’nın ardından geri dönmüş 
olan Plischke’nin “Yeni Gerçekçi” öğretisi 
bizi 70’li yılların başında kısa sürede 
biraraya getirmişti.

Kıtanın en eski sanat yüksek okulu olan 
Akademi o tarihlerde hala geleneksel 
ilkeler doğrultusunda usta-çırak ilişkisine 
dayanan ve resim, heykel, sahne tasarımı 
gibi güzel sanatların yanında mimarlıkta 
da “Masterclass” düzeninde işliyordu. 
Usta ve ekibi her yıl dünyanın her yerinden 
yapılan başvurular arasından on yeni 
yeteneği seçiyordu.

Mimarlık eğitiminin sekiz dönem sürmesi 
kırk beş öğrenci, usta ve asistanlarının 
oluşturduğu büyük bir ailenin dört 
sene boyunca birlikte olması anlamına 
geliyordu. Paylaşılan bu süreç, samimi 
ilişkilerin kurulmasına zemin hazırladığı 
gibi, farklı dönemlerden öğrenciler, 
asistanlar ve usta arasında dolaysız bir 
bilgi ve deneyim alışverişine de olanak 
sağlıyordu.

Usta-çırak ilişkisine dayalı bu sistem, 
doğası gereği bir yandan kendi teorik 
ve pratik tecrübelerini aktaran, diğer 
yandan ise yapı yapma sanatı ve yaşam 
felsefesinin yakından deneyimlendiği 
bir ustayı öngörüyordu. Biz de işte 
böylesine az rastlanır bir ustayla haftalık 
buluşmalarımızda, mimarlığın sadece bir 
meslek olamayacağını, aksine kişisel bir 
yaklaşımla anlam bulabilecek bir görev, bir 
yaşama biçimi olduğunu kavrama şansını 
elde etmiştik.

Böylece mesleki ve özel yaşamın 
birbirinden ayrılamayacağını ve beraber 
bir bütünü oluşturması gerektiğini 

anlamıştık. Şevki’nin ülkesine döndüğünde 
karşılaştığı çalışma koşulları ile genç bir 
mimar olarak benim Avusturya’da içine 
düştüğüm şartların birbirinden çok farklı 
oluşu, beklenmedik ölümüne dek elli yıl 
boyunca kesintisiz süren mesleki ve özel 
yaşamlarımıza dönük paylaşımlarımızı da 
o denli değerli kılacaktı.

Uzun yıllar boyunca sıklıkla gerçekleşen 
buluşmalarımız bana Şevki’nin mesleki 
yaşamını yakından takip etme şansını 
vermişti. 1975’te bürosunu kurduğu ilk 
zamanlarda, Türkiye’de o yıllarda yaygın 
olduğu üzere, sabit bir iş bedeline hem proje 
hem de uygulamanın yüklenicisi olmak 
durumunda kalmıştı. O yıllarda Türkiye’de 
mimari projeye atfedilen değer, Avrupa’yla 
karşılaştırdığımda oldukça düşük gelmişti 
bana. Bu durum uzunca bir süre sonra 
ancak, küreselleşen dünya ekonomisinin 
getirdiği etkilerle değişecekti. Genç Şevki 
Pekin, bu deneyiminden çabucak dersler 
çıkarmış ve bir sonraki büyük planlama 
ve uygulama işinde zekice yaptığı 
hesaplamalarla ilk işin zararının neredeyse 
tamamını telafi etmeyi başarmıştı.

Henüz hayatta olduğu zamanlarda 
hem önemli bir gözlemci hem de Türk 
yapı geleneğini bizim için önemli olan 
modern mimarlık düşüncesiyle biraraya 
getirmeye çalışmış olan Sedad Hakkı 
Eldem’in yapıları üzerine konuştuğumuzu 
hatırlıyorum. Eldem’in Boğaz’daki 
yalılarında ahşap taşıyıcı sistem sıklığına 
sadık kalarak betonarme dikmeler 
kullanması tartışma konularımızdan biri 
olmuştu. Betonarmenin en azından iki 
misli açıklık geçmeye olanak tanımasına 
rağmen, bu sıklıktaki kullanımının 
malzemenin doğasına uygunluğu 
konusunda ikna olmamıştık. Çünkü 
Plischke’nin seçilen malzemenin doğasına 
sadık kalarak yapı yapmaya verdiği 
değere tanık olmuştuk. Böylelikle meslek 
yaşamımız boyunca bizi meşgul edecek 
ana sorulardan birine varmış oluyorduk: 
Biçimsel bir önerme -geçmiş bir yapı 
stiline öykünme örneğin- ile malzemenin 
özündeki gerçekliğin güzelliği arasındaki 
sınır nerededir?

Şevki Pekin, açık plana, Loos’un 
Raumplan ilkesine ve Corbusier’nin Plan 
Libre’sine inanmıştı. Modern, çağdaş 
yapı cidarına, hem içten dışa hem de 
dıştan içe ışığı ve havayı davet eden 
cömert açıklıklı hacimlere… Moderniteyi 
alışıldığı genel anlamıyla bir stil olarak 
değil, bir mimarın çok sesli ve demokratik 
bir toplumun içindeki çağa uyan tutumu 
olarak benimsemişti. Özetle açık olmayı 
benimseyen, sanatsal objeliğinden çok 

13 Walter Stelzhammer ve Şevki Pekin, Bademli, 
Dikili, İzmir, 1980’ler.
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kullanım değerinin öne çıktığı, mekansal 
ve yapı plastiği özellikleriyle kıl payı bir 
farka sahip yapılar tasarlamıştı.

2019 yılında yaşamı boyunca mimarlığa 
yaptığı katkılardan dolayı verilen 
Mimar Sinan Büyük Ödülü beni de 
çok mutlu etmişti. Bu değerli ödül 
nedeniyle 7 Ekim’de Mimarlar Odası 
İstanbul Şubesi’ndeki oldukça kalabalık 
sergi açılışına eşim Emine ile birlikte 
katılmıştım. 2020 yılının Şubat ayı için 
Avusturya Kültür Ofisi’nde Şevki ile 
beraber katılacağımız bir konferans 
planlamıştık. Dostluk ve kültürel 
değiştokuşla geçen elli yılı konuşacağımız 
bu buluşmanın duyurusu bile yapılmıştı.

Şevki, geçen yıl yayımlanan kitabı 
Yirmibirinci Yüzyıl için Mimarlık 
Tarihi’nde bu kez sadece genç kuşak 
mimarlara değil, genel olarak kültür 
ve sanat alanındakilere seslenmeyi 
seçmişti. Tüm alçakgönüllülüğü ile 
kitabın bir manifesto ya da mesleğimizin 
uygulamasına dönük kişisel bir kılavuz 
olarak algılanmaması gerektiğini söylemiş 
ve genç kuşaklara geleceğe dönük bir 
umut vermek, meslek yaşamına ilişkin bir 
değerlendirme yapmak istemişti.

70’li yıllara, Akademi’de geçirdiğimiz 
zamana ve hocamız, ustamız Ernst Anton 
Plischke’ye geri dönecek olursak; 1933’te 
genç bir mimar olarak günlüğüne şunları 
yazmıştı: “Yaşamın tamamının her şeyi 
kapsayan bir genel düşünce aracılığıyla 
ifadesini bulması büyük önem taşıyor. 
Aksi takdirde bomboş ve renksiz olurdu. 
Günümüzde hüküm süren ve her şeyin 
kesintisiz bir akış içinde olduğu, kalıcı bir 
kriterin olmadığı, her değer ve kavramın 
göreceli ya da öznel olduğu dünya görüşü, 
beni tatmin etmiyor…”

Elli yıllık yaratıcı meslek yaşamında 
mimar Şevki Pekin bu her şeyi kapsayan, 
her yöne yayılan düşünce ile meşgul 
oldu ve son tasarımına kadar denemeye 
devam etti. Her birimiz bu yarım yüzyıl 
boyunca kendi koşullarımız altında, 
kişisel yöntemlerimizle bu düşünce ve 
gelişimi için çalışmaya gayret gösterdik. 
Şevki’nin çabası bizi çok erken bırakıp 
gittiği için sonlanmış bulunuyor. Türkiye 
yapı kültürünün 20. yüzyılın ikinci ve 
21. yüzyılın ilk yarısındaki gelişimi ve 
dönüşümü için çok değerli bir öncüydü. 
Bu nedenle eminim ülkenin mimarlık 
tarihindeki hakettiği yerini alacaktır. 
Benim için çoktan o özel yerdeydi ve erken 
ölümüyle daha da değerlendi.
■ Walter Stelzhammer, architekturatelier 
walter stelzhammer.

Ayşe Şentürer:
2010 yılında Ege’de, Bergama’ya 
yaptığımız bir proje gezisi esnasında 
Bademli’ye de uğramak istemiş ve 
yoldan Şevki Pekin’i arayarak, köydeki 
evlerini öğrencilerimizle birlikte gezmek 
istediğimizi, bunun mümkün olup 
olmadığını sormuştum. Şevki Bey her 
zamanki kibarlığıyla, çok memnun 
olacağını, evdeki yardımcıların bizi 
karşılayabileceğini söylemişti. Böylece Ege 
denizi ve bir köyün kıyısındaki bu öncü evi 
görme fırsatımız olmuştu. 

Daha bahçeye girerken hepimiz 
heyecanlanmıştık. Karşımızda dili, 
materyali, içeriği, konumlandırılması, 
plan ve kesitiyle modern ve güncel, aynı 
zamanda bulunduğu yer ve çevre ile en 
az vernaküler mimarlık örnekleri kadar 
birarada; zeytin ağaçlarını içine alıp 
kollayan, alana yayılarak ara mekanlar 
oluşturan, doğal çevrenin tüm hoşluklarını 
ayrı ayrı ve birarada, akışkan bir peyzaj 
içinde yaşatan, hareketi teşvik eden bir dizi 
yapı (pavilion) duruyordu. Öğrencilerimiz 
çok etkilendi... Herkes yüzünde bir 
gülümsemeyle önce bir dolaşıp sonra 
çokça fotoğraf ve video çekti; tabii ben de. 
Bu yazıyı da kendi çektiğim fotoğrafları 
kullanarak, sözünü ettiğim noktalara 
işaret ederek yazmayı çok isterdim fakat 
maalesef şu anda o kaynaklara ulaşabilir 
durumda değilim. 

“Yazlık konut” olarak kodlanan bu 
yapının yapım tarihine baktığımızda 
künyesinde 1992-2002 yazıyor; yani Şevki 
Pekin ailesi için tasarladığı bu evi 1988’de 
MoMA’da açılan “Deconstructivist 
Architecture” sergisinden dört yıl sonra 
ve Ruue Nishizawa’nın (SANAA) Tokyo, 
Ohta-ku’daki Moriyama evinden (2005) 

13 yıl önce tasarlamış. İlk bakışta, 
özelikle biçim dili ve materyal dünyası 
ile bir erken modern dönem konutu 
etkisi baskın olsa da yerleşme biçimi 
ve özellikle dağıtılmış konut planı ile 
böyle bir dizi içine yerleştirilebileceğini 
düşünüyorum. Bu niteliklerinin yanında, 
zemin ve bakıştaki akış ve kademelenme, 
hareketi serbest bırakmakla birlikte bir 
aks boyunca kuvvetlendirmesi, bağımsız 
birimlerin şeffaflıklarının yanısıra katmanlı 
cepheleriyle özel alanı koruması ve 
adeta yukarıdan indirilmiş ve kolaylıkla 
kaldırılabilir hali ile de geç modern ve 
modern sonrası dönem özellikleri taşıdığını 
söylemek mümkün. Şevki Pekin’in 
bu yazlık konut ile getirdiği açılımda 
muhtemelen yarı-açık ve açık mekanda 
yaşamı önceleyen Akdeniz mimarlığının da 

14-15 Bademli’de Yazlık Konut, İzmir, 2002 
 (Şevki Pekin Mimarlık). 
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etkisi var. Bununla birlikte herkes böyle 
bir yolu seçmiyor! Hatta bu tür bir ev ve 
yerleşme planının örneği az. Şevki Pekin’in 
bu tutumunu cesaret isteyen bir tutum, 
öncü bir tasarım ve uygulama olarak 
görüyorum.

Davet ettiğimiz tüm konuşma ve jürilere 
bizleri kırmayarak heyecanla katılan 
Şevki Pekin (İTÜ Mimarlık Bölümü’nde 
stüdyo da yürütmüştü) katıldığı son jüride 
(“Future Visions Istanbul” temasıyla 
çalıştığımız 2016-17 Güz yarıyılıydı) 
gelirken anı olarak “Konut ve Peyzaj 
Düzenlemesi” adıyla 2016 yılında 
Çanakkale, Assos’ta Ömer Pekin ile 
birlikte tasarladıkları projenin imzalı 
proje kartını (A3 bir tür poster) getirmişti. 
Bu projeye de İzmir, Bademli’deki Yazlık 
Konut benzeri bir anlayış hakimdi. 
Tahminen yüksekte ve açık bir alanda, 
mevcut ağaç dokusu da olmayan bu 
yerdeki projede ise, birkaç kademede 
kendi sınırlarını oluşturan, yine dağıtılmış 
fakat bu defa bir çatı döşemesiyle 
birarada tutulan bir grup hücre ve bir 
dizi binadan (pavilion) oluşan bir konut 
sözkonusuydu.

Şimdi dönüp bu projeye tekrar 
bakınca, o dönemde (günlük telaşlar, 
yoğunluklar) bu bina üzerine Şevki Bey ile 
konuşamadığımıza hayıflandım... Fakat 
jüri ve panellerle ilgili yazışmalarımıza 
bakınca, “Günümüz Mimarlık Düşünceleri 
ve Tasarıma Yansımaları” adlı seçmeli 
dersimin dönem sonunda öğrencilerle 
birlikte düzenlediğimiz, kendisinin de 
öğrencilerin tercihiyle panelist olarak 
katıldığı panelin basılı yayınını* 
paylaştıktan sonra Şevki Bey’den gelmiş 
şöyle bir e-postayı buldum: 

“Çok Sevgili Ayşe, 
Geçen sene okulda yapılan konuşmalar 
Ar. Mimarlık dergisinde yayınlanmış. 
Tekrar hepsini okudum. Kim bilir 
sen ve öğrenciler eğri büğrü cümleleri 
düzeltmek ve bu kadar özüne inerek 
yazı haline getirmek için ne kadar çok 
uğraşmışsınızdır. Teşekkür ederim. 
Ayrıca Ayşe Şentürer olarak okula ne 
kadar çok katkının olduğunu, özveri ve 
sakin olarak yaptığın bunca iş dolayısı 
ile İTÜ ve öğrencilerin şanslı olduğunu 
düşündüm. 
İçten sevgiler. 
Ş. Pekin” 

Bu kısa yazı vesilesiyle Şevki Pekin’in 
öncü mimarlık pozisyonuna dikkat 
çekmek ve bulduğum bu mesajı da, 
mimarlık mesleği, literatürü ve eğitimine 
katkıların nasıl samimi ve zarif bir 
şekilde yapılabileceğinin bir örneği olarak 
paylaşmak istedim. 

Anısına saygıyla…

■ Ayşe Şentürer, Prof.Dr.; İTÜ Mimarlık 
Fakültesi, Mimarlık Bölümü.

Not: 
* “Günümüz Mimarlık Düşünceleri ve Tasarıma 
Yansımaları: Türkiye’de Mimarlık Düşünce-Tasarım-
Uygulama Pratiklerine Dair”, Arredamento Mimarlık, 
Haziran 2012/258, s. 90-105. 

Zehra Uçar:
1992. Mimar-lar Tasarım’ın yayınladığı 
Konuşmalar için artık özgün konuşmalar 
yapmak istiyorum. Yayının tasarımını 
yapan Bülent Erkmen ilk konuşma için 
Şevki Pekin’i öneriyor. 

Bir öğleden sonra Teşvikiye, Fırın Sokak, 
4 numaradaki bürosuna gidiyorum. 
Cumbalı odada sırtı cama dönük, 
alışageldiğim çizim masalarından 
olmayan bir masada oturuyor Şevki 
Pekin. Masanın karşısında odanın içinde 
kendi başına bir cumhuriyet ilan etmiş 
kızıl kanepeye davet ediyor beni. Biraz 
tedirginim. Hemen anlayamadığım bir 
atmosfer var burada. Başka bir mimar 
kimliği bu. O güne kadar düsturundan 
şaşmadığım Bauhaus okulunun dayattığı 
normlara aldırış etmeyen bir yerlerden.

Yüzü; gözlerinden başlayan 
gülümsemesiyle aydınlanıyor. Biraz sonra 
20 cm çapında metal tepsi içinde beyaz 
fincan ve yanında minik bir su bardağı ile 
servis edilen sade kahvemi yudumluyorum. 
“Ne güzel!” diye düşündüğümü 
hatırlıyorum. Bir de maketler! Her biri 
kendi dilini konuşan. Yine, ne güzeller diye 
aklımdan geçiyor. Sonrasında pek çok kez 
onunla tartışmalarımızda ana eksen olacak 
“güzel” kavramı karşılaşmanın başından 
itibaren aramızda. Han Tümertekin’den 
duymuştum: İTÜ Mimarlık’taki modelaj 
hocamız heykeltıraş Yavuz Görey “güzel”i 
tarif etmek için hocası Rudolf Belling’in 
şu anektodunu paylaşırmış: “Güzele 
alışılmaz!”

Daha sonra birlikte çalışırken de 
gözlemlediğim karşıtlık halleri hep 
yanıbaşımızda. Sıradan davranırken 
sürprizi kurgulamak gibi. Duvarda asılı 
1/1 demir doğrama detay çiziminin 
yanında neredeyse soyut bir resmi andıran 
çerçeveli bir proje. Bir başkası 1/200 
ölçeğe saygılarımızı sunmak isteseydik 
bunu en iyi Şevki’nin aracılığıyla yapardık 
diye düşündürüyor. “Mimarinin dili 
çizim. Ayrıca inanıyorum ki bir iş nasıl 
çizilirse öyle inşa edilir” diyen, hep bir 
sonraki yapısını merak ile beklediğim 
mimar Şevki Pekin ile o gün yaptığımız ve 
Konuşmalar’ın 17. sayısında yayınlanan 
konuşmamızdan bazı paragrafları buradan 
tekrar paylaşmak istiyorum: 

ZU: Herhangi bir proje siparişi aldığında 
işe nasıl başlarsın? Arsaya mı gidersin, 
kafanda bir senaryo mu kurarsın. Ne 
yaparsın?
ŞP: Ben mimarlıkta herhangi bir şey tarif 
etmeye çok kesin karşıyım. Projeler için 
de aynı şey geçerli. Bundan on sekiz sene 

Konut ve Peyzaj Düzenlemesi
Assos, Çanakkale
2016

16 Assos’ta Konut ve Peyzaj Düzenlemesi, 
Çanakkale, 2016 (Şevki Pekin Mimarlık). 
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evvel; projeye başlamadan: işte gidip 
arsaya bakayım, müşterinin istekleri neler, 
programı yazayım, onlar daktilo edilsin, 
okunsun, onaylansın, plan kotesi derken 
günler geçerdi. Şimdi birisi gelip karşımda 
bir iş tarif ettiğinde -eğer ilgimi çekmişse- o 
anda zaten adamın ne istediğini, nasıl bir 
yerde istediğini, arsayı görmemiş olsam da 
gözümün önünde bir görüntü oluşuyor ve 
bu şekilde başlıyorum.

ZU: Yani o anda algıladıklarına dayalı 
bir yaklaşımın var.
ŞP: İçgüdüsel bir tavır diyeyim ben 
ona. Yani bir adam gelip de benden bir 
ev isterse ve yahut bir işhanı isterse; 
ev İstanbul’un şurasında veya işhanı 
Antalya’nın burasında filan gibi bir laf 
ettiğinde; İstanbul’un veya Antalya’nın 
sözünü ettiği yerleri gözümün önüne 
geliyor, adam zaten gözümün önünde, ya 
anında ya da ne bileyim bir saat içerisinde 
kafamda bir şey oluşuyor. Bir proje değil, 
içgüdüsel bir şey bu: Bunu tarif etmeme 
imkan yok. Öylece başlıyor. Yani on 
beş sene önce yaptığım gibi böyle mekan 
programı, arsanın plan kotesi…

ZU: Tamam, proje başlıyor da 
tasarımların bitiyor mu? Bu süreç tümüyle 
tamamlanıyor mu? Neye göre bitiyor; sen 
mi bitiriyorsun yoksa teslim süreleri mi 
bunu belirliyor? Bitmişliği ne tayin ediyor?
ŞP: Müşterinin koyduğu zaman ya da 
teslim tarihi gibi sınırların benim için 
mimarlık kadar önemi yok.

ZU: Ya da şöyle sorayım: Örneğin 
beş yıl önce tamamladığın bir işine 
baktığında hala ekleyip çıkartacağın ya 
da değiştireceğin şeyler oluyor mu? O iş 
kendi başına tamamlanmış mıdır?
ŞP: Başlangıcından bugüne değin yaptığım 
projelerin hepsi belli bir süreklilik 
içerisindedir. Yani biri bitip bir ikincisi 
başlamıyor. Birinci ikinciye, ikinci 
üçüncüye, üçüncü dördüncüye, birinci 
üçüncüye gibi sürekli geçiş halinde. 
Dolayısıyla bu büroda aslında hiçbir iş 
bitmiyor. Ama fiziksel olarak bitiyor 
mu diye sorarsan: eğer içgüdüsel olarak 
projeyi oturtmuşsam, her şeyiyle bitiyor. 
Ama manevi olarak, mimari olarak hiçbir 
zaman bitmiyor. Bina bitmiş, mal sahibi 
içine girmiş, gecekonduvari her tarafını 
değiştirmiş, önemli değil: ben hala onun 
eskizini yapabiliyorum.

ZU: Peki senin yarattığın mekan ve 
içindekilerin o mekanı kullanımlarıyla 
ilgili olarak yaşanan hayata ne denli 
karıştığını düşünüyorsun? O mekan ve 
kurguyu ilgilendiren tasarlanmışlık sınırı 
nereye kadar uzanıyor?

ŞP: Benim bütün amacım bir mekan 
yaratmak! Bunu açıklamam için Türkiye 
mevzuuna geri dönmem gerekiyor. Benim 
Türkiye’ye geldiğim senelerde yapıda 
temiz detay uygulaması imkansıza yakın 
bir şeydi. Dolayısıyla yapılacak binanın 
güzelliği, iyiliği detayla çözülemez 
kanaatına vardım: Ancak mekanla 
çözülebilir. Ve bütün ağırlığı mekan 
yaratmaya verdim. Her yaptığım işte bir 
mekan yaratmak istiyordum. O mekanın 
içinde benden sonra sahibi olan kişinin 
olayı geliştirmesi lazım. Ben, kişilerin 
hayatlarına fazla burnumu sokmak 
istemiyorum. Mekan yaratayım, o mekan 
yıkılmasın; fiziki anlamda değil, mekanı 
herkes hissedebilsin benim için kafi. Bir 
köşe eğri olmuş ya da sıva kötü yapılmış 
olabilir. Terliklerine varıncaya kadar 
tasarlamayı zaten yanlış buluyorum. 
Nasıl bir pantolon aldığımda paçasını 
kısalttırabiliyor ya da ceketin belini 
daralttırabiliyorsam, insanlar da benim 
yaptıklarıma müdahale edeceklerdir. Onun 
için aşırı şekilde insanların hayatlarına 
karışmayı istemiyorum. Onlar o mekanın 
içinde ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. 
Mimar oldun diye insanları tarif ettiğin 
biçimde yaşatamazsın.  
■ Zehra Uçar, Mimar.

* Şevki Pekin, Konuşmalar, sayı 17, Nisan 
1992.

Şebnem Yücel:
Bazen cesareti toplamak ne kadar da 
önemli oluyor. Akla on üç yıl önce takılan 
bir soru fırsatlar kendini gösterdiği 
halde, soru hep tetikte beklediği halde, 
sorulamadan kalıyor. Halbuki o soru 
kafada oluştuğu andan itibaren cevabı 
öğrenmek için tek gereken cesaretle 
sormak. Hayır can sıkıcı bir soru da değil 
ki, sadece merak… Sonra ölüm haberiyle 
kalakalıyor insan. Soru önemini tümden 
kaybediyor. Hayattayken kaçırılan 
fırsatlara değil hayattan kaçan yıllara 
yanıyor insan. 

Şevki Pekin ile ilk karşılaşmam 2007 
yılının yazındaydı. Sevgili Serhat 
Akbay’ın Yahşibey’deki Emre Senan 
Tasarım Vakfı’nda mimarlık atölyesinin 
yürütücülüğünü yaptığı yaz. İzmir’den 
bir grup atladık Yahşibey’e ziyarete 
gittik. Bu gezi hem uzun zamandır 
duyduğum Yahşibey’i hem de üzerine 
çok okuyup çok düşündüğüm Nevzat 
Sayın’ın Emre Senan Evi’ni görmem 
için bir fırsattı. Günün önemli bir 
kısmını Serhat Akbay ve öğrencileriyle 
atölyede ve daha sonra Yahşibey 
turunda geçirdikten sonra Şevki Pekin’in 
yazlığına gideceğimiz söylendi. Tamamen 
aklımda olmayan bir karşılaşma. O 
zamana kadar adını duymuşum, bazı 
projelerini biliyorum ama yakından 
tanıdığım bir isim olduğunu da 
söyleyemem. Yazlık inanılmaz bir 
arazideydi. Akılda en çok kalanlar 
asırlık zeytin ağaçları, arazinin denizle 
ilişkisi ve bu müthiş arazideki üç ev: biri 
çelik, diğeri ahşap, ötekisi de taştan. 
Üç benzemez malzeme, üç benzer plan 
şemasına vücut veriyor. Evlerin içine 
girmiyoruz. Şevki Bey bizi karşılıyor, 
atölye katılımcısı gençler denize girerken 
biz sohbete oturuyoruz. Kendisi son 
derece kibar, sıcak bir gülümseyişi var. 
Kısa bir tanışma ve selamlaşma sonrası 
Serhat Akbay’la sohbete başlıyorlar. 
Giremiyorum sohbetin içine. Gözüm 
etrafta “Neden acaba?” diyorum, 
“aynı arazide üç ev üç malzeme, hem 
de kendine…” Soru yerleşiyor kafama 
ama bir türlü cesaret edip araya girip 
soramıyorum. Nedeni sohbetlerinin çok 
ateşli olması değil, çekiniyorum. Tam 
da yeri ve zamanıyken yeri ve zamanı 
hiç değilmiş hissi. Karşımdaki yüzün 
samimi gülümsemesine karşın hissettiğim 
mesafe. Çok da aşmaya çalışmıyorum 
o kendiliğinden oluşmuş kibar, 
incitmeyen mesafeyi ve kendimi güneşin, 
manzaranın, anın keyfine bırakıyorum. 

Zamanla projelerini daha iyi 
öğreniyorum. Daha sonra başka 

17 Konuşmalar dergisinde Şevki Pekin ile söyleşi,  
sayı 17, Nisan 1992.
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karşılaşmalar da oluyor, özellikle Serhat 
Akbay’ın Urla’daki bağbozumlarında. 
Aklıma AYNI soru hep geliyor “Neden 
aynı arazide kendinize üç benzer ev 
yaptınız üç benzemez malzemeyle?” 
ama diyorum yok, yeri ve zamanı değil 
şimdi bu yaz günü güneş, dostlar ve 
doğayla çevriliyken. 2018’de Ankara 
Cermodern’deki törende Mimarlar 
Odası’nın Mimar Sinan Büyük Ödülü’nü 
alırken de oradayım. Mimarlar Odası 
Genel Kurulu sonrası Türkiye’de 
mimarlık, mimarlar ve mimarların 
temsiliyeti üzerine onca soru ve hayal 
kırıklıkları kafamdayken sahnede Şevki 
Pekin’i görmek ilaç gibi geliyor. Bu 
başarılı mimar son derece kibar, içten ve 
güzel bir konuşmayla hakettiği ödülünü 
alıyor ve kendi kitabını Oda’ya hediye 
ediyor. “Ah” diyorum “Keşke Şevki Pekin 
Mimarlar Odası’nın başına geçse! Böyle 
birisi temsil etse Türkiye’deki mimarları.” 
Sonra genel kurulu hatırlıyorum ve bu 
düşünceyi kafamdan uzaklaştırıyorum.

Ve bugün… Sorum mimarlık camiasının 
büyük kaybı yanında önemini yitirmiş 
olsa da halen aklımın bir kenarında. 
“Bu çalışmanın temelinde yatan düşünce 
okuryazarlıktır.” diyerek sunduğu son 
kitabı Yirmibirinci Yüzyıl İçin Mimarlık 
Tarihi elimde.

“Okuryazarlık alfabe bilgisi ötesinde 
okumak ve yazmak ile ilgilidir. Bir şekilde 
kayıt altına alınmamış düşünceler hep 
yoruma açık olmuştur. Kişiler belleklerine 
aldıkları bilgileri kendilerine göre 
yorumlamış, değişikliğe uğratmışlardır. 
Buna karşılık kayda geçmiş düşüncelerin 

üzerinde asıllarını koruyarak düşünmek, 
yorum getirmek doğru olan ve kişileri 
geliştirici yoldur.”1 

Bu giriş hep öğrencilerime söylediğim 
“Mimar en başta okuryazar olmalı” 
sözünün altını ne güzel dolduruyor diye 
düşünüyorum. Soruma cevap aramak 
aklımda ama görüyorum ki cevabı kitapta 
yok. Daha önceki kitabında da cevabı 
olmadığı gibi. Çünkü bu yayınların amacı 
projeleri anlatmak değil. Amacı gelecek 
için, gençler için mimarlığına yön vermiş 
düşünceleri paylaşmak, yolunu tariflemek. 
Kitabın içinde peşine düştüğüm ahşap, 
çelik ve taş üzerine malzemelerin doğası, 
potansiyeli üzerine notlar var. Fakat 
vurgu tasarıma yön veren düşüncelerde, 
tıpkı taş üzerine notlarında belirttiği 
gibi: “Mimarinin değeri onu olduğu yere 
bağlayan ve onu oluşturan fikirlerin zamana 
karşı ayakta kalma gücü ile ölçülmelidir.”2

Kitabın en sonunda, proje listesinde, 
yazlığı üzerine minik bir not buluyorum:

“Yazlık Konut
Bademli, İzmir

Benzer planlı üç konut ahşap, çelik 
ve taş olarak inşa edilmiştir. 110 m 
uzunluğundaki iç yol mekanları birbiri ile 
bağlamaktadır. Yapıların ‘hafifliği’ uzun 
yıllardır amaçlanan mimari ilkelerimin 
uygulanmış halidir. Arazide düzgün 
şekilde dizilmiş zeytin ağaçları arasında 
binalardan önce taş yol yapıldı, ağaçlar 
aydınlatıldı, denize iskele kuruldu. 
Köyden Hasan, Hüseyin İsmet ve İsmail’in 
dostlukları basit el çizimleri ile birleşti ve 

yolun bir tarafında taş ev, diğer tarafında 
cam ev kuruldu. Aradan zaman geçti. 
Babür Tekirdağ tahtaları yolladı ve böylece 
ortaya ahşap ev çıktı… taş yol içinden 
geçti ve Ege’ye kavuştu. Bütün yapılar hafif 
ve geçici, kalıcı olan Ege’de denize ulaşan 
yol.”

Yazlıkta “geçici” yapıları düşünürken 
değerini ıskaladığım yol üzerine 
kurgulanmış bir açıklama. Projelerinden 
çok, takip ettiği izleri ve bu izlerden inşa 
ettiği yolu anlatmayı tercih etmiş bir 
mimardan yolumuzu ve nereye varmaya 
çalıştığımızı düşündürecek, ona yakışan bir 
tanımlama. 

Yolunuz ışıklı olsun.

■ Şebnem Yücel, Prof.Dr., MEF 
Üniversitesi, Mimarlık Bölümü.

Notlar:
1 Şevki Pekin, Yirmibirinci Yüzyıl İçin Mimarlık Tarihi, 
Ofset Yayımevi, İstanbul, 2019, s. 12.
2 A.e., 30.

18 Bademli’de Yazlık 
Konut, İzmir, 2002 (Şevki 
Pekin Mimarlık). 

18
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Dedemin Hamamı

Murat Çağlayan ■ Bir öğle arası 
dönemimizin fakülte dekanı Uğur 
Tanyeli ile sohbet ederken konu 
hamamlardan açılmış; anne tarafından 
dedemlerin hamamcı olduklarını dile 
getirmiştim. İşlettikleri son hamam olan 
Mardin Emir Hamamı’nda suyun tek 
bir kurnadan kova ile öteki kurnalara 
aktarıldığını dile getirmiştim. Kendisi 
de Ortaçağ hamamlarından gelen bu 
düzenin Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar 
süregelmiş olduğuna şaşırıp bunları 
neden yazmadığımı sormuştu. Ben de 
bunlar yazılmaya değer şeyler mi diye 
düşünmüştüm. Çocukluğumdan beri 
annemden, teyzemlerden duyduğum kendi 
ailelerinin ve hamamlarının hikayesini biraz 
da korona virüsünün vermiş olduğu eve 
kapanma mecburiyeti ile becerebildiğim 
kadar yazmaya karar verdim. 

Şüphesiz banyo hacmi Anadolu’daki birçok 
geleneksel konutta yoktu; sadece çok 
varlıklı kişilerin evlerinde mevcuttu. Mardin 
gibi suyun çok az olduğu bir memlekette ise 
yakın döneme kadar birçok zengin evinde 
bile banyo ya da hususi bulunmuyordu. 

Dedemler doğma büyüme Mardinlidirler. 
Kendi atalarının Mısır’dan geldiğini 

dile getirirler. Kaçıncı yüzyılda ve neden 
Mardin’e geldiklerini bilmesem de en az 
300 yıldır Mardin’de ikamet ettikleri kesin. 
Türk filmlerine konu olan “Mısır’dan size 
miras kaldı” mevzusu gerçekten dedemlerin 
başına gelmiştir. Osmanlı artık yıkılıp yeni 
bir devlet kurulmuştur. Mısır artık ayrı bir 
diyardır. Cumhuriyet’in erken yıllarında 
Mısır’daki taşınmazların devri, satılması 
ile ilgili dedemlere Arapça bir mektup 
gelir. Tabii ki bizimkiler bu dönem maddi 
olarak refahta oldukları için mektuba cevap 
bile vermezler. Dedemin babası Ferhan; 
Çanakkale cephesinden gazi olarak  
20. yüzyılın başında Mardin’e döner. 
Kendisi, babasından süregelen Mardin’deki 
birkaç adet hamamı işletmektedir. Mardin’e 
dönüşünden kısa bir süre sonra hastalıktan 
vefat eder. Dedemin annesi Reyyan Hanım 
kocasının işini sürdürmeye devam eder.  
1. Dünya Savaşı sonrası dul kalmış birçok 
kadın gibi çocuklarına hem annelik hem 
babalık yapar. Lakin bu dönemde birçok 
kadının biraz da mecburen yaptığı gibi 
evlenip hayatını idame ettirmek yerine, 
kendisini ticari hayatın ortasında bulur. 
Bugün Mardin’de hala işlevini sürdüren 
Savurkapı ve Emir hamamlarını işletir. 
Günümüzde tamamı yıkık olan Yenikapı 
(Bab-i Cedid) Hamamı ve sadece 
soyunmalığı ayakta olan Maristan Hamamı 
da geçmişte işlettiği hamamlardandır. 
Ailenin en uzun süre işlettiği ve dolayısı 
ile benim hakkında en fazla bilgiye sahip 
olduğum yapı Emir Hamamı’dır.

Maristan Hamamı; Artuklu sultanlarından 
Emineddin’in kendi adıyla anılan 
külliyenin bir parçasıdır. Bir şifahane 
olarak inşa edilen bu yapı zamanla 
hamama dönüşmüştür1. Bu hamam ile 
ilgili annemlerden duyduğum, hamamın 
anahtarının üzerinde bir salip (haç) 
olduğuydu. Bir envanter çalışması için 
hamamı ziyaret ettiğimde bu anahtar ile 
karşılaşınca şaşırmıştım. Ayakta kalan 
tek birim olan soyunmalığın özgün kapısı 
değişmiş fakat yeni demir kapıya eski 
kapının kilidi lehimlenmişti. Bugün özel 
mülkiyette olan bakıma muhtaç hamam, 
aynı anahtar ile açılmaktadır (Resim 1, 2). 

Mimarlık tarihi konularını tartışırken Türkiye’de mevcut yapıyı betimleme/yorumlama veya  
yazılı belgelere başvurma dışında pek az imkan vardır. Bu makale ise bir yapıyı doğrudan aile 
geçmişi ve kişisel tarih verilerini kullanarak anlatmayı deniyor. İçinde yol alması zor ve çok  
gerekli bir bilgi üretim güzergahı açıyor.

1 Maristan Hamamı’nın kapı 
anahtarı (Fotoğraf: Murat 
Çağlayan).
2 Maristan Hamamı’nın 
ayakta kalan soyunmalık 
birimi (Fotoğraf: Murat 
Çağlayan).
3 Emir Hamamı soyunmalık 
kubbesinin güney 
cephesinden görünümü 
(Fotoğraf: Murat Çağlayan).

1
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Aile sohbetlerinde en fazla yer tutan Emir 
Hamamı’na dönersek; dedemlerin bu 
hamamı babadan oğula geçirerek birkaç 
asır işlettikleri kesin. Hamamın elden 
çıkması bir başka ilgi çekici hikaye... 
1940’lı yıllarda dedemin annesi Reyyan 
Hanım hac farizasını gerçekleştirmek üzere 
yola çıkar. Bu dönemde hac güzergahı 
olarak Osmanlı’dan kalma gelenek devam 
etmektedir. Reyyan Hanım; Mardin’den 
çıkarak karayolu ile çoğu zaman bineklerle, 
gidişi dönüşü altı ay süren bir yolculuk 
yapar2. Reyyan Hanım’ın altı aylık 
yokluğunda Emir Hamamı’nı en büyük 
oğlu dedem Suphi işletir. Yirmili yaşlarında 
olan dedem hamamdan gelen geliri çarçur 
eder. Reyyan Hanım’ın hamamın başında 
olmadığı bu süre zarfında dedemin öz 
dayısı, dedemin toyluğundan ve zaafından 
istifade ederek hamamın işletmesini ondan 
satın alır. Hamam karşılığında dedeme 
Mardin’in ilk arabalarından olan modelini 
ve markasını bilmediğim bir Amerikan 
otomobili teklif eder. Tabii ki de dedem 
seve seve hamamı devreder. Reyyan 
Hanım, hac dönüşü hiçbir şey olmamış 
gibi hamamın soyunmalığındaki kasanın 
başına oturup, her şeyden habersiz hamamı 
bir hafta boyunca işletir. Kendi çocukları 
ve akrabaları durumu ona söylemeye 
çekinir. En sonunda yıkanmaya gelen 
komşularından biri, oğlu Suphi’nin hamamı 
sattığını kendisine söyler. Reyyan Hanım’ın 
gözleri birkaç gün içinde üzüntüden akar. 
Annem ve en büyük dayım dahil hayatta 
kalan tüm akrabalarım kendisini âmâ 
olarak hatırlar, fotoğraflarda da hep 
mahzun bir duruşu vardır.

Hamamın tarihinden ve mimari 
özelliklerinden bahsetmek gerekirse Ara 
Altun, hamamın çok değişmiş ve çeşitli 
onarımlar görmüş olduğunu söyler. 
Hamamın, Roma devri hamam yapılarına 
benzediğini dile getirir, Türk devri öncesi 
diye tarihlendirir3. Mardinli tarihçi 
Abdulgani Efendi ise hamamı 14. yüzyılın 
son çeyreği ile tarihlendirir; banisinin 
Artuklu Sultanı İsa’nın veziri Emir Feyyaz’ın 
olduğunu yazar4. Günümüzde de Mardin 
halkının, hamamı Artuklu emirlerinin inşa 
ettiğine dair genel bir kanısı vardır. Bugün 
mülkiyeti Vakıflar’a ait hamama, “emir” 
hamamı denmesi bu kanıyı güçlendirir 
(Resim 3). 

Hamam, Mardin kentsel sit alanında ana 
caddenin güneyinde Şehidiye Mahallesi 
sınırları içinde Reyhaniye Camisi’nin 
kuzeyinde yer alır. Hamamın, biri ana 
cadde üzerinde kuzeye bakan, diğeri 
Hasan Ayyar Çarşısı’na açılıp batıya 
bakan iki adet kapısı bulunur (Resim 4). 
Geçmişten günümüze kadar hamamın 
çalışma saatleri çok fazla değişikliğe 
uğramamıştır. Geçmişte ezan vakitleri temel 
alınırmış: Hamam sabah ezanından öğle 
ezanına kadar erkeklere, öğle ezanından 
akşam ezanına kadar kadınlara, akşam 
ezanından geceye kadar ise erkeklere 
açıkmış (Günümüzde hamamı, sabah saat 
7:00-12:00 arası erkekler, 12:00-18:00 arası 

2

3
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kadınlar, 18:00-23:00 arası tekrar erkekler 
kullanmaktadır). Hamamın o dönemde 
sadece çarşamba günü kapalı olmasının 
sebebi ise dedemlerin bu günü uğursuz 
saymasıydı: Geçmişte bir çarşamba günü 
hamamın külhanındaki odunlar alev almış, 
bir başka çarşamba günü kendi evlerinin 
avlusunda yangın çıkmış, çocukları evlerinin 
damından düşmüş vb. (Günümüzde 
hamamı işletenler birkaç yıl öncesine kadar 
da çarşamba günleri açmama geleneğini 
sürdürüyorlardı). Perşembe günü, cuma 
arifesi olduğu için Müslümanlar yoğunlukla 
hamama gider; pazar ayini öncesi 
olduğu için de cumartesi günü daha çok 
Hıristiyanlar hamamı kullanırlarmış. Artık 
hamama her gün gidilse de perşembe ve 
cumartesi günleri hala öteki günlere göre 
daha kalabalıktır.

Bir mum ile külhanın ısındığına dair 
tılsımlı söylenceler; Anadolu’daki eski 
hamamlar gibi dedemin hamamı için de 
geçerliydi. Fakat o külhan hep meşe odunu 
ile ısınırmış. Hamamın külhanındaki meşe 
odununun külleri ıslatılarak süzülür ve 
suları çamaşır yıkamak için kullanılırmış.

Metnin başında, bu hamamdaki sıcak suyun 
tek bir kaynaktan öteki kurnalara kovalar 
ile dağıtıldığını söylemiştim. Ortaçağ’dan 
gelen bu düzen dedemler hamamı işletirken 
de devam etmiş. Hamamın yeni işletmecileri 
zamanla bu sistemi değiştirip her kurnaya 
sıcak ve soğuk su tesisatı çekmişler. Eski 
düzende suyun ısıtıldığı yer olan Arapça 
“nıkra” denilen yerin sıcaklığa bakan 
duvarının dibindeki geniş cırından tellaklar 
ve ğasileler5 bu suyu kova ile yıkanmaya 
gelenlerin kurnalarına boşaltırlar. Hamamda 
kullanılan bakır tasların hepsinin ezik 
ve darbeli olma sebebi bu düzenden 
kaynaklıymış. Kişi yıkanırken hamam tasını 
kurnaya vurarak ses çıkarır, bir kova su talep 

eder; tellak ivedilikle o cırına suyu boşaltır. 
Kim kaç kova su kullanmış ise çıkışta ona 
göre ücretini ödermiş. Bu ödeme biçiminin 
günümüzdekinden adil olduğu aşikar. 

Hamam, 2007 yılında Diyarbakır Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildi. 
Restore edilirken Resim 4’te betimlenen 
rölövede kırmızı daire içine alınmış olan 
kapalı bir hücre ortaya çıkarıldı. Hamamın 
şimdiki işletmecileri ve Vakıflar kontrolörü 
bu mekana bir anlam veremedi. Ben daha 
sonra bu mekan hakkında bugün dedemin 
hayatta kalan tek kardeşi olan Veysiye 
Hala ile görüştüm. Kendisi geçmişte bu 
hücrenin Mardin’deki hayat kadınları 
tarafından kullanıldığını söyledi. Hücrenin 
soyunmalık bölümü ile hiçbir bağlantısı 
yoktu. Hasan Ayyar sokağından girilen 
ve çıkılan bu hücre; hamamdaki diğer 
kadınların kendilerini taciz etmemeleri 
ve laf atmamaları için özel olarak hayat 
kadınlarına tahsis edilmiş. Kendileri, 
hamama gelmeden önce ilgili ğasileye 
haber eder bu mekanı hazırlatırlarmış. 
Veysiye Hala, kimi zaman bu kadınların 
bilerek ve isteyerek hamamın umumi 
mekanlarını kullandıklarını söyledi. Bunu 
da beraber oldukları erkek evli ise onun 
hanımının hamamda olduğunu bir şekilde 
öğrenip o kadına nispet için yaparlarmış6. 
Evvel zamanda ise bu odanın emirin 
ya da mutasarrıfın özel hücresi olduğu 
söylenirmiş.
 
Dedem otomobili satın aldıktan sonra 
hayatını taksi şoförü olarak sürdürdü, sürekli 
çalıştı, kazancından bir şey arttırmadan 
1990 yılında vefat etti (Resim 5). İlçelerde 
tanınan ve saygı duyulan bir kişi olduğunu 
son zamanlarda daha iyi anladım. Eşimin 
aile dostları olan Nusaybinli Anter ailesini 
Paris’e ziyarete gittiğimde Muhittin Anter’in 
Suphi Dedemi tanıyıp bahsetmesi beni mutlu 

etmişti. Dedem, Musa Anter’i de Nusaybin’e 
giderken ziyaret eder sohbetlerine katılırmış. 
Gene dedemin Adalet Partisi ve onu takip 
eden Demokrat Parti’nin Mardin’deki 
ilk üyelerinden olduğunu dostları olan 
Mungan ailesinden öğrenmiştim. Bir İstanbul 
uçağında yanımdaki koltuğa denk gelen 
Mardin’in köklü Süryani ailelerinden birinin 
mensubundan da dedemin eğlence hayatı 
hakkında şaşırdığım bilgiler edinmiştim. 
■ Murat Çağlayan, Dr. Öğretim Üyesi; 
Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi. 

* Başta dedem olmak üzere metinde 
adı geçen vefat etmiş herkesi rahmet ile 
anıyorum. Hayatta kalanlara verdikleri 
bilgiler için teşekkür ediyor, sağlık diliyorum.

Notlar:
1 12. yüzyılın ortası olarak tarihlenen Emineddin  
Külliyesi birçok sanat tarihçisi tarafından Anadolu’nun  
ilk külliyelerinden kabul edilir. Detaylı bilgi için bkz.:  
O. Aslanapa, Anadolu’da ilk Türk Mimarisi Başlangıç ve 
Gelişmesi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, 
2007, s. 70-71.
2 Mardin’den çıkan kafile; Medine ve Mekke’ye gidiş-
dönüş yollarında farklı güzergahlar izler. Ortadoğu 
topraklarında Müslümanların kutsal kabul ettikleri birçok 
mekan ziyaret edilir. Necef (Kerbela), Bağdat, Şam, 
Kudüs, Halep bu mekanlar arasındadır.
3 Detaylı bilgi için bkz.: A. Altun, Mardin’de Türk Devri 
Mimarisi, Dizgi Baskı, İstanbul, 1971.
4 Detaylı bilgi için bkz.: Abdülgani Efendi, Mardin Tarihi 
(Hazırlayan: Burhan Zengin), GAP Yayınları, Ankara, 
1999: Abdülgani Efendi, hamamın önce Sultan İsa 
Vakfı’na sonra Kasımiye Medresesi Vakfı’na bağlandığını 
söyler.
5 ğasile: Mardin’de kadın tellaklara verilen Arapça isim.
6 19. yüzyıldan Cumhuriyet’e geçen Mardin’deki genelev 
Diyarbakırkapı Mahallesi’nde, odaları avluya bakan 
geleneksel bir Mardin evidir. 1960’lı yıllara kadar işlevi 
devam etmiştir.

4 Emir Hamamı rölövesi (Diyarbakır Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü Arşivi’nden düzenlenmiştir).

5 1951 model Dodge marka taksisi ile dedem Suphi 
Koldemir (sağda ayakta duran), 1962 (Murat Çağlayan 

Arşivi).

4 5
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Mimarlıkta Rütbeli Bir Gizem: 
“Tesir”

Pınar Koç, Uğur Tuztaşı ■ Hasan Bülent 
Kahraman, Yahya Kemal Rimbaud’yu 
Okudu mu? adlı yapıtında, Yahya 
Kemal’de Rimbaud etkilerini keşfetmenin 
daha ilk eşiğinde, soruyu kestirmeden 
yanıtlamanın gerekliliğine inanır ve “evet, 
okudu” demenin hiçbir sakıncası yok der1. 
Benzer bir kurmacayı mimari bağlamda 
okuma niyetindeki bu metin de her ne 
kadar Gustav Peichl’ın Divriği Ulu Cami ve 
Darüşşifası’na yönelik bir ilgisinin, dahası 
bir mimari analizinin olup olmadığıyla 
ilgilense de Kahraman’ın cevabı gibi 
açık seçik bir cevap üretme noktasında 
ihtiyatlıdır. Zaten mimaride etkileşim/
yorum/taklit/esinlenme gibi kavramları 
çözümlemeye girişen her metinsel kurgunun 
ortak kaderi olsa gerek, uğraşı, adeta adını 
tam olarak koyamadığımız tuhaf bir durum 
için ter dökmeye benzer. Özellikle, “taklit” 
konusunda kesinliğe/keskinliğe yol veren 
olumsuzlama çıkarımı üzerinden sonuç 
üretme niyetindeki metinsel kurguların 
sayısının çokluğu, taklit olgusunu yeni 
zaferlerden mahrum etme şansına sahip 
olamamıştır. Her şeyden önce mimaride 
gururla yol alan çelik bir gövdeye sahip 
“tesir” kavramının rütbeli bir yeri vardır. 
Hakkını da verelim; mimarlığın keskin 
teorik envanterinden çıkmak için uğranılan 
bu durak, cazip dünyasına bir biçimde 
hevesle dokunulan ve ona daima yıkılmış, 
dağılmış olanları tertip etmenin düştüğü 
bir konuma sahiptir. Bu konum, aynı 

zamanda her nesnel benzeşim için az ya 
da çok bir sınır belirler; bu, bir yönüyle 
derecelenmedir. Bu metnin kurgusal 
dinamiği, mekan üretiminde mimarın/
mimarların eriştiği olgunluğun kaynaklarına 
ilişkin bir sorgulamaya dayanmaktadır. 
Öyle ki, mimarinin üretimsel hattında 
“mimari olgunluk”, tecrübeyle iktidara 
dönüşen konforlu bir mevkidir; bu 
bağlamda mimaride tesirin keşfi, kimi 
zaman bir savaşın ardından dalgınlıkla 
kendini hatırlamaya çalışan yorgun bir 
askerin hatıralarındaki ağır yüke benzer. 
Şunun altını tekrar çizmek gerekir; 
mimari tasarım pratiğinde, daha önceden 
gerçekleşmiş başka mimari üretimlerin 
taklidi ile gerçekleşen tasarımlar,  
özgünlük-kopya tartışmalarında sıklıkla 
yerini almıştır2. Özellikle taklit veya 
mimesis gibi kavramlar, tarih boyunca 
sanatın ve mimarlığın değerlendirilmesinde 
yerini muhafaza etmiştir3. Metin, bu 
kavramların ne içeriklerine bulaşmayı ne 
de üstü örtük anlamları üzerinden4 bir 
çıkarım yapmayı tercih edecektir. Her 
ne kadar metin içinde yapılan yorumlar, 
sorunun cevabının kavramsal bir olguya 
evrildiği yönünde ipuçlarını barındırsa da 
aslında, amaçlananın, tasarım düzeneği 
üzerinden yapı/yapı öğelerinin kullanım 
diline ilişkin bir okuma pratiği olduğunu 
baştan söyleyelim. Öyle ki, bu okuma 
pratiği, doğrudan mimari dili vareden 
biçimsel düzenek ile bu düzeneklerdeki 
benzeşim üzerinden bir tesirin varlığına 
ilişkin yorumlamaları, dahası soruları 
içermektedir.

Gustav Peichl Divriği’yi gördü mü?:  
İki yapı dilinin tektonik benzeşimi
Resim 1-6 boyunca birbiriyle 
ilişkilendirilerek benzeşim kurulmaya 
çalışılan görseller, ilk başta Gustav Peichl’ın 
Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’na yönelik 
mimari analiz veya yorumunun bulunup 
bulanmadığı sorusunu akla getirse de 
konuyla ilgili mimarın yorumuna veya 
iki yapının karşılaştırmasına ilişkin bir 
kaynağa rastlanılmamıştır. Diğer taraftan 
Kunst- und Ausstellungshalle ile Divriği Ulu 
Cami ve Darüşşifası üzerine yapılacak bir 
okuma, tesir hattının kıyısında bucağında 

Mimarlıkta etkilenme, taklit, esinlenme gibi konular özellikle Türkiye’de 
gündemdeki yerlerini hiç yitirmezler. Bu yazı konuyu kuramsal bir 
çerçevede yeniden gündeme taşıyor. 

1 Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Sivas  
(Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü).
2 Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası (Kuban,  
The Miracle of Divriği, Yapı Kredi Yayınları, 
2001 / Doğan Kuban’ın izniyle).
3-4 Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland, Bonn, Almanya 
(Jacob, 1992).

1
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bulunmayan sonuca da götürebilir ancak 
mesele tasarımsal üretimin “bir metin 
gibi okuduğumuzda bize başka bir şey 
söylüyor olduğudur ki, bu bağlamda 
değerlendirildiğinde bu soru, yüzeysel 
görüntüden daha derin ve anlamlıdır5”.  
Her iki yapının biçimsel repertuarındaki 
yapısal elemanlarını anlamak için 
öncelikle kesit çizimleri üzerinden okuma 
yapılacaktır. Tabii ki, kesit çizimlerinden 
yola çıkarak mekansal kademelenme 
(yatay-düşey düzlemlerin örgülenişi) 
üzerinden basit bir çıkarım yapmak 
zordur. Ancak her iki yapının, tektonik 
bir içerikle kesit düzleminde yatay-düşey 
kademelenmesi, mekansal öğelerin biraraya 
gelme yöntemlerindeki rabıtalar ve daha 
da ötesi üçüncü boyutta düşey eksenlerin 
varettiği kompozisyonel bütünlük, benzeşim 
boyutunda ipuçları sunmaktadır.

Bu bağlamda öncelikle; Kunst- und 
Ausstellungshalle’nin mekansal 
bileşenlerine ve tasarım kaynaklarına 
göz atalım. Almanya’nın 20. yüzyılın 
son çeyreğindeki siyasi uzantılarından 
ayrık olarak düşünüldüğünde Kunst- und 
Ausstellungshalle, temel biçim olarak bir 
karenin tasarımlanmasıyla ortaya çıkan 
ve son derece idiosinkratik mimari imajlar 
içeren bir yapı olarak akılda kalmalıdır. 
Bonn’da ofis blokları, demiryolu hattı 
ve açık alanlarla çevrelenen oldukça 
kaotik bir alan içerisine davetli bir 
yarışmayla elde edilen Kunstmuseum’un 
konumlanmasının ardından yine bir 
yarışmayla aynı alana, sergileme ve 
iletişimi odağına alan bir kültür merkezi 
olarak Kunst- und Ausstellungshalle’nin 
tasarlanıp inşa edilmesi, aynı zamanda 
Berlin’e başkentliği kaptıran Bonn için 
muhtemelen bir başkent statüsünün 
de yaşatılması anlamına gelmekteydi. 
1985’te bir uluslararası yarışmayla elde 
edilen yapının temeli 1989’da atılmış ve 
yapı 1992’de hizmete açılmıştır. Gustav 
Peichl tarafından tasarlanan ve birinciliği 
kazanan bina, Kunsthalle, kentsel mekan 
kavrayışı, dikdörtgen biçimdeki araziye 
nakledilme şekli ve Kunstmuseum ile 
birlikte oluşturduğu uyum açısından 
başarılı bulunmuştur.

Kentsel ölçek üzerinden edindiği bu 
başarıyı yapı, iç mekan düzeni ve cephe 
örgütlenmesi açısından da devam 
ettirmiştir. İç mekan düzeneğinde dört alana 
bölümlenen bina, çatı bahçesi ve konik 
kuleleriyle çarpıcı bir sergileme mekanı 
sunmaktadır. Aslında anıtsal giriş kapısı 
gibi Kunsthalle’ye yaklaştıkça farkedilen 
özellikler ve konik kuleler gibi uzaktan da 
seçilebilen aydınlatma kuleleri, kare planlı 
kütlenin yataylığı ile biraraya geldiğinde 
ilginç çağrışımlara yol açmaktadır. Burada 
bezeme programının ötesinde muhayyel 
bir tasarım sürecinden geçen Divriği Ulu 
Cami ve Darüşşifası’ndaki kütle ilişkilerini 
anıştıran bir içerik sözkonusudur. Bilindiği 
üzere Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’nda 
giriş, merkezi mekan, avlu, eyvan, 
revak, mihrap önü gibi belirli mekansal 
bölüntülenmeler ve bunların biraraya gelme 
yöntemlerindeki rabıtalar üçüncü boyutta 
düşeylik aracılığıyla bu kabuğu anlaşılır 
kılmaktadır. Yine Kunsthalle’de anıtsal 
giriş kapısıyla başlayan yatay organizasyon 

her ne kadar dört alana bölünse de 
mekansal akıntının yapı kabuğunda 
meydana getirdiği dil birliği ve anıtsallık, 
bize işlevsel olarak cami ve hastanenin 
ortak bir duvar aracılığıyla yanyana inşa 
edilerek mekansal bileşenlerin dizilimi ve 
ardışıklığını pekiştiren Divriği Ulu Cami 
ve Darüşşifası’nın tasarım kurgusunu 
hatırlatır6. Öyle ki, caminin kuzey 
kapısından başlayarak mihrap aksı boyunca 
devam eden ve darüşşifayı  
eyvan-avlu-eyvan ilişkisi biçiminde 
dilimleyen uzun kesit hattı ele alındığında 
temel birkaç rabıta önplana çıkmaktadır 
(Resim 5). Kuzey kapısının devasa 
boyutlarından iç mekana geçiş, hazırlayıcı 
bir aralıkla meydana gelmektedir. Kapı 
eşiğinden geçerek ulaşılan aralık, kendinden 
birkaç basamakla yükselerek ayrılan ana 
mekana erişim vermekte ve üst örtüsü, hem 
yan sahınlardakilerden hem de mihrap 
aksı boyuncakilerden ayrıksılaşan bir 
tonoz biçiminde varolmaktadır. Bu giriş 
mekanı, mihrap aksı yönünde kendini 

2

3

4
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uzun bir zamansallık içerisinde farklı 
tekrarlarla ortaya çıkan merkezi mekana 
bırakmaktadır7.

Aynı şekilde Kunsthalle, mekansal 
ayrıştırma yoluyla kesite taşınan üçüncü 
boyut bağlamında analiz edilecek 
olursa, yapının Friedrich Ebert Allee 
yönündeki köşesine doğru yerleştirilen 
giriş açıklığının adeta masif duvara 
açılmış bir yarık olarak planlandığı 
görülür. Ağaçlı bir avluya açılan geniş 
giriş açıklığı, üst kotta masif duvarın 
başüstü düzlemine dönüşmesiyle, 
başüstü düzlemini gerçek ya da simgesel 
olarak taşıyan dört adet taşıyıcının 
yerleştirilmesiyle ve bu hiyerarşik 
yarılma biçiminin üst kotta daralmasına 

rağmen devam eden küçük yarılmanın 
gökyüzü ile birleşmesiyle anıtsal bir eşik 
tanımlamaktadır (Resim 7-8). Darüşşifa 
kapısının niş olmaktan uzaklaşan belirgin 
kalınlığıysa, Kuran’a8 göre, sığ derinliğiyle 
bir eyvanı andırmaktadır. Öte yandan 
bu derinliğin arkasında iki katlı giriş 
kısmı konumlanmaktadır (Resim 9). 
Kunsthalle’nin iç mekanı ise modern 
mimarlığın sunduğu rasyonel plan 
düzeneği yerine kullanıcıyı hazırlayan, 
ilerledikçe farklı karşılaşma alanlarına 
açılan ve kullanıcıya çeşitli bakış noktaları 
sunan bir tipolojiyle ele alınmıştır. 
Bir yazısında Peichl, bunu şu şekilde 
belirtmektedir: “Nostaljik güzellikten 
ziyade binanın içinde ve dışında 
‘süreçlerin güzelliğini’ arıyorum9”. 

Kesit ilişkilerinin okunduğu bu bağlamda, 
Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası için 
öne çıkan mekansal rabıtalar, merkezi 
mekan oluşumu, mihrap önü mekanı ve 
cami-türbe-medrese bileşimi olarak kabul 
edilebilir. Merkezi mekan ve mihrap 
önü mekanının oluşumuna ilişkin kısa 
bir açılım, yukarıda yapılmıştı. Mihrap 
duvarının kalınlığı, öte yandan, darüşşifa 
ve caminin bağlayıcı rabıtası olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Resim 5’teki 
uzun kesit, mihrap duvarı kalınlığının 
eyvan-revak-avlu-revak-eyvandan oluşan 
çerçevesiyle birleştirilmiştir. Mihrap 
duvarına yaslanan eyvan kısmı, aynı 
zamanda, hemen ötesindeki türbe için 
plan düzleminde revaklarla açılmak, kesit 
hattında ise üst örtüyü belirginleştirmek 
üzere biçimlenmektedir. Türbenin iç 
mekandaki kubbe açıklığı, üçüncü 
boyutta sekizgen bir ince kesitli külahla 
tamamlanmaktadır. Böylece mihrap 
önü kubbesinin güçlü yükselişi, türbeye 
ait külahın ikincilleştirilmiş düşeyliği 
aracılığıyla dengelenerek, önce kapalı 
avlunun açıklığı sonra ikinci katın üst 
örtüsüyle çerçevelenmektedir. Mihrap 
duvarı arkasındaki eyvanın ikinci boyutta 
dar, üçüncü boyutta yükseltilmiş kesiti, 
muhtemelen, arkasında bulunan türbe 
kısmının yükselmesiyle meydana getirilmiş 
vurgusunun, yapının tümündeki oranları 
dengeleyebilmek için gerçekleştirilmiştir. 
Aynı eyvanın simetriğindeki diğer eyvan 

5 Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, 
kesit (Kuban, 2001/ Doğan 
Kuban’ın izniyle).
6 Kunst- und Ausstellungshalle, 
kesit (Jacob, 1992).
7-8 Kunst- und Ausstellungshalle, 
giriş (Jacob, 1992).
9 Darüşşifa’ya ilişkin kısa kesit 
(Kuban, 2001/ Doğan Kuban’ın 
izniyle).

5

6

7 8
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ise, planda benzer boyutları sergilerken, 
kesit hattında diğerinden daha basık 
bir yükseklikte tamamlanarak ikinci 
katın oluşumuna olanak sağlamaktadır. 
Eyvanların önünde yer alan revaklar, öte 
yandan, tek yönlü bir koridor meydana 
getirmekte, eyvan ve avlu arasındaki işlevsel 
bölünmeye yardımcı olmaktadır.

Kunsthalle’nin çatı bahçesi ise Peichl 
tarafından “beşinci cephe” olarak 
adlandırılmaktadır10. Buna göre bu beşinci 
cephe, çatı bahçesinin yeniden keşfinden 
daha çok hem Kunsthalle ve Kusntmuseum 
arasındaki bahçeyi hem de güneydeki 
terkedilmiş araziyi birbirine bağlayan 
ve tümünü, bir bütün haline getiren ek 
bir kamusal alan anlamına gelmektedir. 
Dışarıdan dik bir rampa aracılığıyla 
ulaşılabilen çatı bahçesi bir yandan geniş 
bir panorama sunarken bir yandan da 
mayolika (İtalyan çinisi) ile kaplı yüksek, 
ihtişamlı sivri külahlar tüm bakış açısını 
yeniden Kunsthalle binasına çevirmektedir. 
Yukarıda ifade edilen kare biçimin üçüncü 
boyuttaki yataylığı, çatı bahçesi üzerinden 
yükselen sivri külahlar aracılığıyla 
düşey yönde deforme edilmiş böylelikle 
cephe örgüsünde ve iç mekan kesitinde 
çarpıcı bir mimari tutum yakalanmaya 
çalışılmıştır. Tabii ki, başka bir dünyadan 
getirilip Kunsthalle’ye nakledilen yapısal 
ögeler gibi dursa da konik külahların 
ana amacı, sergi mekanlarına doğal ışık 
sağlanmasıdır. Ancak kare biçimin cephe 
örgüsündeki tedrici masifliği ile üçüncü 
boyuttaki yataylık-düşeylik dengesi göz 
önünde bulundurulduğunda böylesine 
güçlü bir imajın nereden çıktığı sorusu 
akla gelebilir. Ulu Cami bağlamında bu 
mekansal örgüyü değerlendirecek olursak 
öncelikle yer, kendisini, giriş mekanından 
ve mihrap önünden sonra gelen aralıklarla 
belirginleştirmektedir. Bu mahalli aşikar 
kılan diğer seçenek ise, kabuğun üçüncü 
boyuttaki yükselişidir. Üçüncü boyuttaki 
yükselişle, kendini yan sahınlardan 
ayırdederek ikincilleştirilmiş bir varoluş 
sergilemektedir. Mihrap önü aralığının iç 
mekanda kubbemsi, dış mekanda külah 
biçimindeki ağır yükselişi ise varoluşun 
birincil alanını belirlemektedir. Böylece 
dış çerçevede kuzey kapısından başlayan 
yükselme arzusu, merkezi mekan etrafında 
devam etmekte ve mihrap önü aralığında 
güçlenerek baskınlaşmaktadır. İç mekanda 
aynı arzu, kuzey kapısı eşiğinden geçerek 
ulaşılan hazırlayıcı mekanın basamaklarla 
bölüntülenmiş ana mekana erişimi, 
merkezi mekanın hem kuzey kapısı, batı 
kapısı ve mihrap aksının karşılayıcılığında 
bulunması hem de toplanma arzusunu 
baskınlaştıran tonoz biçiminin kesit 
fragmanı ve mihrap önü kubbesinin güçlü 

bezeme programına tabi tutulmasıyla 
ortaya çıkmaktadır. 

Öte yandan, Oechslin11, konik kuleleri, 
ilk başta, Lois Welzenbacher tarafından 
tasarlanan Festhalle in Feldkirch ile 
kıyaslamaktadır; Peichl ve Welzenbacher’in 
ana akım Modernizme mesafeli olduğunu, 
her ikisinin de mimari fikirlerde orijinallik 
ve zenginliğin tasarımlarının ayrılmaz bir 
parçası olduğu vurgulanmaktadır. Bir 
parantez açıp Welzenbacher’in Festhalle 
in Feldkirch’i ile ilgili birkaç noktaya 
değinmekte fayda vardır. 1925-26’da 
tasarlanan Festhalle in Feldkirch kültürel 
etkinlikler için planlanmıştı ve 1973’teki 
yangında tahrip olması sebebiyle aynı 
alan üzerinde eski, salonun ölçülerine 
uyan ve sahnenin yerini de değiştirmeyen 
yeni bir bina tasarlanmıştır12. Ancak 
yangından önceki binanın da tıpkı, Peichl’ın 
Kunsthalle’sindeki konik külahlarının 
konumuna benzer şekilde yataylığı güçlü 
kapalı-masif bir kutu üzerine yerleştirilmiş 
olması dikkat çekicidir. Oechslin13, 
Welzenbacher’in konilerindeki simetrinin 
Alman kiliselerindeki çifte kuleyi andırdığını 
ifade etmektedir. 

Sonuç yerine: Zaman örgüsünden 
detayın ardındaki gizeme
Hans Hollein, Clemens Holsmeister, 
Wilhelm Holzbauer, Johannes Spalt gibi 
ülkesinin önde gelen mimarları arasında 
yeralan14 Peichl’ın Welzenbacher’den 
farklı öğrenmişlikleri olduğunu da gözardı 
etmemek gerekmektedir. Zaten Oechslin15 
de gevşek düzenlemeleriyle Bonn’daki 
piramitlerin tümüyle farklı olduğunu ve 
Peichl’ın eskizlerinde, bu uzun konileri 
seçmeden önce, pek çok biçimi denediğini 
belirtmektedir. Peichl en sonunda bu 
sivri külah biçime ulaştığında sadece bir 
motif edinmiş olmadı aynı zamanda kendi 
repertuarına da yeni bir çeşitleme eklemiş 

oldu16. Öte yandan bu konik külahların 
durumu, Peichl’ın ORF stüdyolarında 
açığa çıkardığı çatının bir peyzaj örüntüsü 
olarak tasarlanması deneyiminden gelen 
bir aşama olarak da görülebilir  
(Resim 10-12). Aslında Peichl’ın mimari 
tasarım kavrayışında çatı bahçesi, 
konik külahlar gibi tarihin hangi zaman 
diliminden olursa olsun tasarımlarında 
kullandığı bir sözlüğünün olduğu 
yadsınamaz. Örneğin Avusturyalı 
Länderbank’ın zemin katında yer alan bir 
sanat galerisinin tasarımında da Gustav 
Peichl, Kunsthalle’nin konik külahları 
gibi mimari ironi diyebileceğimiz bir 
imaj kullanmıştır. 1916-1921 arasında 
tasarlanan Jugendstil üslubundaki mevcut 
binanın giriş açıklığı üzerine küçük bir 
mücevher yerleştirmiş ve buna ek olarak, 
mevcut pilasterlerin yivleriyle oynayarak 
yeni bir giriş eklemiş ve mavi Brezilya 
taşının iki sütununu yanyana koymuş ve 
böylece Jugendstil tarzdaki binanın giriş 
açıklığında konumlanan yaldızlı küre de 
bu yeni girişin üzerini kapamıştır17. Son 
olarak Gustav Peichl’ın eğitim gördüğü ve 
içine konumlandığı mimarlık geleneğine 
bakılacak olursa, mimarın, daima, geç 
modernizm, postmodernizm gibi zamanın 
modalarının içindeki entegrasyonlara 
karşı direndiği anlaşılmaktadır18. Peichl’ın 
Viyana’da 1946-1957 yılları arasında 
Clemens Holzmeister’ın öğrencisi 
olduğunun da altını çizmek gerekir19. Öte 
yandan modernizmin Peichl üzerindeki 
etkileri irdelendiğinde, bunlardan ilkinin 
Otto Wagner ve Adolf Loos’u da içeren 
1. Dünya Savaşı’ndan önceki süreç ve 
ikincisinin Viyana’da 1920’lerden beri 
süregelen modern mimarlığın uluslararası 
kalibresi olduğu ileri sürülmektedir20. 
Toparlanacak olursa Gustav Peichl’ın 
Kunst- und Ausstellungshalle’yi 
değerli kılan Divriği Ulu Camisi ve 
Darüşşifası’yla herhangi bir münasebet 

9
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(tesir-yorum) içerisinde olması değildir; 
tam tersine Divriği Ulu Camisi ve 
Darüşşifası’nı değerli kılan da ardında 
bıraktığı zamansal örgüden çıkıp her 
çağda bir yapıya tesir eden rütbeli 
bir gizeminin olması hiç değildir. 
Benzeşim bir sırrın kapı aralığına 
düşen gölge gibidir. Gün battığında bu 
gölge de kaybolur gider. Hatta şunu 
da söyleyebiliriz tesiri ehlileştirilmiş 
kavramlarla çözme niyetindeki okuma 
pratiği, kimi zaman mimarın tecrübe 
ettiği sırları keşfetmede keyifli bir 
yolculuk sunsa da anımsatanla anımsanan 
arasındaki nesnel mukayase, her iki tarafa 
da aynı mesafeden bakarak borcunu 
öder. Bunun tersi de sözkonusudur 
tabii ki; tesirin keşfi, bir sınıraşımına 
ulaşmış ise bu durumda, anıştıranı 
besleyen onu kendi gövdesinin mağduru 
haline de getirir. Öyle ki, mimarlıkta 
tesirin nesnelliği; mimari üretimin o 
nüfuslu birikimini ısıtan kazanın güçlü 
ateşinden çıkan buhara benzer.  Asıl 
mesele, zamanın örgüsünden koparılarak 
detayın ardına gizlenen alfabeye 

halen sadık kalmaktır ki, Kunst-und 
Ausstellungshalle’de bu işarete sahip 
tasarım örgüleri mevcuttur. 
■ Pınar Koç ve Uğur Tuztaşı; Cumhuriyet 
Üniversitesi, Mimarlık, Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü.

Notlar:
1 Hasan Bülent Kahraman, Yahya Kemal Rimbaud’yu 
Okudu mu? Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997, s. 21.
2 Sinem Özgür, “Mimarlıkta Taklit Olgusu İçin Bir Öneri: 
Mem Örüntüleri ve Mimari Emsal Hikayesi Kavramı”, 
Megaron, 13(2), 2018, s. 192-200. 
3 İpek Dinçer, Mimarlık Üzerinden Etik-Estetik Bir 
Okuma, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 
İstanbul, 2009, s. 45.
4 Burada örtük anlamlar, taklit olgusunun veya onu 
yakın içerikteki kavramların tanım olarak katı hattının 
gevşediği yönelimleri barındıran bir içeriğe denk gelir, 
bu bir anlamda bilgisel analize bağlı kavramsal üretim 
çabası içerisine dahil olan yorumları içerir. Şengül Öymen 
Gür, taklit olgusundan sıyrılan bir mimari üretimin 
varlığını mimarlık tarihi ekseninde bir tarihsel öğreti 
durumu olarak yorumlar. Bu eksende mimarlık tarihinin 
öğretilerle dolu gövdesinin birikim ve sentez arakesitinde 
Batı mimarlığından bizim mimarlığımıza aktarıldığının 
da altını çizer. “Mimarlık tarihi öğretilerle doludur. 
Modernleşme sonrasında mimarlığımız Batı’nın büyük 
öğretilerini kendi birikimleriyle sentezleme şansına sahip 
olmuştur”.  Şengül Öymen Gür, “Mimarlıkta Taklit: Eski 

Türkü-Yeni Aranjman”, Mimarlık, 333, 2007, s. 37-40.
5 Civelek, Myoenji Kolumbaryumu üzerine yaptığı 
okumada yapının başka yapıların/metinlerin ilişkilerini 
göstermeleri bakımından mimarlığın metinleşmesi 
bağlamındaki önemine vurgu yaparak mimari yapıların 
-edebi metinlerde olduğu gibi-, metinlerarasılık ilişkisi 
güzergahında bilinçli olsun olmasın bir okuma pratiği 
sunduğunun altını çizer. Yusuf Civelek, “Bir Metinlerarası 
Mimarlık Okuması: Myoenji Kolumbaryumu”, 
Arredamento Mimarlık, Ocak 2017/305, s. 94-97.
6 Gerçi bu durum sadece Divriği Ulu Cami ve 
Darüşşifası’na has bir durum değildir tabii ki, genelde 
Anadolu ortaçağındaki yapıların bilinen yataylığını güçlü 
düşeyliklerle biraraya getirmektedir. 
7 Akın’a (1990, s. 8) göre bu tekrarlar, ideolojik 
bağlamları silikleştirmekte ve biçimi geleneksel bir toposa 
dönüştürmektedir: Günkut Akın, Asya Merkezi Mekan 
Geleneği, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1990, s. 8.
8 Aptullah Kuran, “The Great Mosque of Ahmed Shah 
at Divriği”, Selçuklulardan Cumhuriyet’e Türkiye’de 
Mimarlık, ed.: Ç. Kafescioğlu ve L. Thys-Şenocak, Türkiye 
İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2012, s. 172-190.
9 Peichl’den aktaran Werner Oechslin, “Gustav Peichl’s 
Kunst- und Ausstellungshalle in Bonn”, The Kunst- und 
Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland 
Architect Gustav Peichl, ed.: W. Jacob, Verlag Gerd 
Hatje, Stuttgart, 1992, s. 13-21.
10 Oechslin, a.g.e., s. 17
11 Oechslin, a.g.e., s. 17-20.
12 “Festhalle - Markthalle - Volkshalle”, Archivs für 
Baukunst Universität Innsbruck: [https://archiv-baukunst.
uibk.ac.at/archive_showproject.php?id=2467] Erişim: 
17.11.2019.
13 Oechslin, a.g.e., s. 19.
14 Elvan Erkmen, “Clemens Holzmeister Mimarlığı”, 
Tasarım Kuram, 3, 2003, s. 58.
15 Oechlin, a.g.e., s. 19. 
16 Oechslin, a.g.e., s. 19.
17 Andrea Oppenheimer Dean, “Jewel of a Galery Within 
an Elegant Viennesse Building Länderbank Art Gallery”, 
Architecture, Eylül 1989, s. 87.
18 Oechslin, a.g.e., s. 19.
19 “Biography of Gustav Peichl”, TheBiography: [https://
thebiography.us/en/peichl-gustav] Erişim: 16.11.2019. 
Peichl’in de tıpkı Holzmeister gibi bazı tasarımlarında 
“Avusturya Okulu’nun rasyonalist evrensel anlayışının 
etkisiyle küp ya da prizma biçimindeki yapı parçalarını 
belirli ritimde serpiştirilerek ayrıntılardan arındırılmış 
tektonik bir anıtsallık” elde ettiği iddia edilebilir. Elvan 
Erkmen, a.g.e., s. 59.
20 Oechslin, a.g.e., s. 19.

10-12 ORF Stüdyolarının çatı peyzajını kaplayan konik 
kuleler: Peichl’in çalışması için öncel bir teknoid motif 
olduğu iddia edilmektedir (Jacob, 1992).
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BAUHAUS_100+TR

A. Derin İnan (Ed.), Ali Cengizkan (Ed.)

TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 2020, 448 sayfa, ISBN 978 6058094215

Architecture and Labor

Peggy Deamer

Routledge, Londra, 2020, 182 sayfa, ISBN 978 0367343507

TED Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi tam zamanlı ve 
yarı zamanlı öğretim üye 
ve yardımcılarının Bauhaus 
Okulu hakkındaki görüş ve 
değerlendirmelerini toplu 
olarak paylaşmayı amaçlayan 
derleme kitap; Bauhaus’un 
Türkiye’de tasarım eğitimine 
yansımaları ve etkileri, Türk 
sanat düşüncesinde Bauhaus, 
ayrıntıda ve etkileşimde 
Bauhaus, Bauhaus ve 
eleştiri, Türk mimarlarının 
poetika’sında Bauhaus ve 
benzeri temaları kapsayan 
yazı ve eserleri biraraya 
getiriyor.

Sanat-tasarım karşıtlığından 
temel tasarım (Vorkurs) 
yorum ve değerlendirmelerine; 
ekolün kökenlerine yönelik 
aktör temelli yaratıcı, yenilikçi 
ve cinsiyetçi gözlemlerden 
Türkiye’de yayılım ve paylaşımı 
sırasındaki farklılaşma ve 
yerelleşme özelliklerine; 
ekolün modern mimarlık 
içinde oluşturulan “plan 
yorumu” yaklaşımından 
mimarlık ve tasarım mesleğinin 
oluşumundaki katkılarına 
yayılan bir yelpazede çeşitlenen 
yazılar, taze bakış açılarıyla 
içinde bulunduğumuz bu 
coğrafyadan Bauhaus’a bakıyor.

18 yazarın 16 makale ve 
denemesinden oluşan kitapta; 
Jale N. Erzen, Bilge İmamoğlu, 
Canan Ünlü, Nur Ayalp, Berin 
F. Gür, Onur Yüncü, Sevil 
Enginsoy Ekinci, A. Elif  
Yabacı, Mesut Dinler, 
Baykan Günay, Şaha Aslan, 
Ferhan Kızıltepe, Elif Ezgi 
Öztürk, A. Derin İnan, Güneş 
Duyul, Başak Uçar ve Ali 
Cengizkan’ın yazar olarak 
katkılarının yanısıra Esatcan 
Coşkun’un foto-deneme 
makalesi fotoğrafları ve Sonat 
Özcivanoğlu - Utku Coşkuner 
ikilisinin grafik tasarımları yer 
alıyor.

Peggy Deamer’ın mimarlık 
meslek alanını soyut 
çağrışımlarının ötesinde bir 
emekçi grubu olarak incelediği 
kitabında mimarın kendini 
daha yetkin kılması ve emeğinin 
karşılığını alabilmesinin 
hangi yeni örgütlenme ve 
üretim metotları ile mümkün 
olabileceği; gayrimenkul odaklı 
çıkar ağları karşısında uzun 
vadeli sosyal ve etik değerler 
uğruna mücadele verebilmek 
için karar verme süreçlerinde 
nasıl etkin rol alabileceği; 
kavramsallaştırılması, 
pedagojisi ve tesis edilmesi 
bağlamında mimarlığın  
21. yüzyıla nasıl taşınabileceği 
sorularını ele alıyor. Deamer, 
günümüzde mimarın ne 
ürettiğinin yanında nasıl 
ürettiğine de bakarken emek 

bilincinden yoksun bir disiplin 
olarak tanımladığı mimarlıkta 
yaratıcı emek üzerine güncel bir 
tartışmanın kapısını aralıyor.

Kitapta şu bölümler yer 
alıyor: “Zanaat ve Tasarım” 
(Craft and Design), “Mimari 
Ürün” (Architectural Work), 
“Teknoloji, Yapı Bilgi 
Modellemesi ve Yeni Ürün” 
(Technology, BIM and New 
Work), “Mimari Üretim 
ve Tüketim” (Architectural 
Production and Consumption), 
“Mimari Ürün: Maddi 
Olmayan Emek” (Architectural 
Work: Immaterial Labor), 
“Tekelleşme Karşıtı Yasalar 
ve Mimari Değer” (Antitrust 
Laws and Architectural Value), 
“Mimari Sendikalaşma” 
(Architectural Unionization), 

“Profesyonellik ve AIA” 
(Professionalism and AIA), 
“Diğer Ulusların Mimarlık 
Meslek Örgütleri” (Other 
Nations’ Professional 
Architectural Associations), 
“Mimari Sözleşmeler” 
(Architectural Contracts), 
“Mimari İşbirliği: Mimarlık 
Pratiğini Toplumsallaştırmak: 
Küçük Firmalardan 
Kooperatif Örgüt 
Modellerine” (Architectural 
Cooperativization: Socializing 
Architecture Practice: From 
Small Firms to Cooperative 
Models of Organization), 
“Mimarlığın Ötesinde: Radikal 
Demokrasinin Mimarisi İçin” 
(Beyond Architecture: For 
an Architecture of Radical 
Democracy).
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The Urban Improvise: Improvisation-Based 
Design for Hybrid Cities

Kristian Kloeckl

Yale University Press, New Haven, CT, 2020, 240 sayfa, ISBN 9780300243048

Günümüz melez kentlerinde 
yapılı çevre çarpıcı bir değişim 
geçirirken ağ bağlantılı 
cihazların yaygınlığı, insan 
etkinliğinin çoğunlukla sabit 
olan arkaplanını daha akışkan 
mekanlara dönüştürüyor. 
Kentsel alanların planlanan 
davranışların ötesine geçerek 
dinamik bir şekilde değişme ve 
uyum sağlama potansiyeline 
işaret eden kitabında Kristian 
Kloeckl, geleceğin kentleri için 
doğaçlamayı temel alan bir 
tasarım yaklaşımı öneriyor. 

Akıllı kent konseptini ileri 
taşıyan bu yaklaşımla şehir 
ışıklarının, otobüslerin, 
meydanların ve diğer kentsel 
bileşenlerin belirli senaryoların 
ötesine nasıl geçebileceğini 
tartışıyor. Dijital kent ve 
tasarım kuramı araştırmalarına 
dayanan bu çalışmasında 
Kloeckl, geleceğin duyarlı 
kentsel tasarım modeli olarak 
sunduğu doğaçlamayı günümüz 
teknolojisi ile donatılmış kentler 
için faydalı ve uygulanabilir 
kılmayı amaçlıyor.

Kitap şu bölümleri içeriyor: 
“Kent Dile Geldiğinde” 
(When the City Begins to 
Talk), “Arayüz, Etkileşim, 
Doğaçlama” (Interface, 
Interact, lmprovact), 
“Sistem olarak Doğaçlama” 
(Improvisation as System), 
“Kentsel Etkileşim 
Tasarımı İçin Doğaçlama 
Tabanlı Bir Model” (An 
Improvisation-Based Model 
for Urban Interaction Design), 
“Belirsizlik ve Öngörülemeyen 
Denemeler” (Experimentation 

with Uncertainty and the 
Unpredictable), “Tasarım 
Pratiği ve Yöntemi Olarak 
Doğaçlama” (Improvisation 
as Technique and Practice 
for Design), “Kentsel 
Doğaçlamaya Doğru” (Toward 
the Urban Improvise).

Arredamento Mimarlık’a Katkı İçin Yazım Kılavuzu
İçerik: Dergiye özgün yazı, derleme, proje 
tanıtımı, yarışma tanıtımı, yayın tanıtımı, 
çeviri yazı gibi alanlarda ve daha önce 
yayımlanmamış olmak koşuluyla metin ve 
o metinle ilişkili görsel malzeme katkısında 
bulunulabilir.

Yazı Boyutu: Dergiye sunulacak yazılar 
standart yazı sayfası (yak. 2000-2500 
karakter) ile 10-15 sayfayı aşmamalıdır. Bu 
metin uzunluğu konu ve içerik özellikleri 
dikkate alınarak arttırılabilir. Dipnotlar bu 
yazı hacim sınırlamasına dahildir. 

Metin Yazım Özellikleri: Metin, 
Microsoft Word programıyla 
yazılmalıdır. Kullanılacak punto boyutu 
12’dir. Yazım karakteri olarak Arial’ın 
kullanımı yeğlenmelidir. Paragraf 
ayrımları programın “önce-sonra 
aralık bırakma” özelliği kullanılarak 
değil, paragraflar arasında bir satır 
boşluk bırakılarak yapılmalıdır. 
Metnin e-posta ile ya da CD halinde 
yollanması olanaklıdır. Gerekli iletişim 
bilgileri derginin künye sayfasında 
bulunmaktadır. 

Görsel Malzeme: Fotoğraf, harita, 
çizim vb. görsel malzemenin sayısı 

25’i aşmamalıdır. Görsel malzeme 
yayımlanmak üzere gönderildiğinde 
kesinlikle metnin içine yerleştirilmemeli, 
ayrıca sunulmalıdır. 

Siyah-beyaz ve renkli opak fotoğraf, dia, 
bilgisayar çıktısı gibi farklı ortamlarda 
görsel yollanabilir. Görsel boyutu A3 
formatını aşmamalıdır. Görsellerin dijital 
imaj dosyası olarak JPG, TIFF, PSD gibi 
formatlarda da sunulması olanaklıdır. 
Mimari çizimler Autocad programıyla 
değil, kağıt çıktısı olarak veya JPG, TIFF 
vb. gibi formatlarda gönderilmelidir. 
Tüm dijital görsellerde çözünürlük 300 
DPI’dan düşük olmamalıdır. 

Dipnotlar: İki tür referans verme, kaynak 
gösterme sistemi uygulanabilir:

1. Dipnot: Dipnotlar sayfa altında değil, 
metnin sonunda yer almalıdır.
Programın otomatik dipnot verme 
özelliği kullanılmamalı, ana metinle 
aynı biçimde yazılmalıdır. Metnin içinde 
dipnot göndermeleri parantez içine 
alınarak veya koyu (bold) karakterle 
sıra numarası verilerek belirtilmelidir. 
Dipnotlar ise, metnin sonunda Notlar 
başlığı altında aynı sıra numarasıyla 

yazılmalıdır. Yazımları kitaplar için şu 
biçimde olmalıdır: Yazar Adı Soyadı, 
Kitap Adı (italik), Çevirmen Adı Soyadı, 
Yayınevi, Basım Yeri, Basım Tarihi, 
Sayfa Numarası. Makaleler için şu 
yazım düzeni uygulanmalıdır: Yazar 
Adı Soyadı, “Makale Adı”, Makalenin 
İçinde Yer Aldığı Yayın (italik), Editör 
Adı, Çevirmen Adı, Yayınevi, Basım 
Yeri, Basım Tarihi, Sayfa Numarası. 
Aynı yayına bir kez daha gönderme 
yapıldığında dipnotta o yayın Yazar 
Adı, a.g.e., Sayfa Numarası biçiminde 
gösterilmelidir.

2. Metnin içindeki kaynak göndermeleri 
parantezli sistemle de yapılabilir: (Yazar 
Soyadı, Yayın Yılı, Sayfa Numarası). Bu 
sistem kullanıldığında metnin sonunda 
bir kaynakça yer almalıdır. Alfabetik 
olarak sıralanmış kaynakça şu düzende 
yazılmalıdır: Yazar Soyadı, Yazar 
Adı (Basım Tarihi), Kitap Adı (italik), 
Çevirmen Adı Soyadı, Yayınevi, Basım 
Yeri. Makaleler içinse şu yazım düzeni 
uygulanmalıdır: Yazar Soyadı, Yazar 
Adı (Basım Tarihi), “Makale Adı”, 
Makalenin İçinde Yer Aldığı Yayın 
(italik), Editör Adı, Çevirmen Adı, 
Yayınevi, Basım Yeri.










