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beyaz için bir sayı
Tüm yalın ışıkların eşit oranda karışmasıyla ortaya çıkan bir karma ışık olmasıyla, aslında teknik anlamda 
renk sayılmayan beyaz, hem meydana gelme sürecindeki katmerlilik hem de kar, bulut, süt, inci, pamuk 
gibi, doğada yansıdığı nesnelerin özellikleri nedeniyle, siyahla birlikte sembolik anlamı en güçlü renkler-
den biridir. Farklı ortamlarda ve nedenlerle kullanılsa da anlam dünyamızın yoğun sembollerinin anahtarı 
olan beyaz, “çoklukta birlik”, “aşkınlık”, “saflık”, “masumiyet”, “temizlik”, “bütünleşme”, “kapsayıcılık”, “ol-
gunluk”, “vazgeçmişlik”, “azla yetinme”, “seçkinlik” ve “arınmışlık” gibi durum ve kavramların niteleyici-
sidir. Bir yandan da bu anlam zenginliğine rağmen beyaz aslında hep karşıtıyla var. Gestalt algı kuramı, 
algılanan her şeyin çevresiyle anlamlandırıldığını ve her yeni durumla bu anlamın değiştiğini öğretti. “Işık”, 
“karanlık”ın; “açık”, “koyu”nun; beyaz ise, yanyana veya değil, “siyah”ın karşıtı olarak çakılı zihinlere. Bu 
nedenle, beyazın tüm renkleri kapsadığı gerçeği kadar, karşıtı “siyah”ın simgeledikleri de beyaza içkin.

Sayının açılış notlarında Ahmet Soysal, bir felsefeci tavrıyla, beyazı arayışımızda bize yol gösterecek işaret 
fişeklerini yakıyor. İşaretlediği her noktaya bu sayıda gidememiş olsak da, mekân üretim ve söyleminden 
plastik sanatlar, sinema, ses, fotoğraf ve edebiyat gibi farklı alanlara uzanan yazılarla beyazın anlamlarını 
tartışmaya açıyoruz.

Deniz Güner, Erdem Erten ve Şebnem Yücel’in kapsamlı yazıları ortak üç iz üzerinden, farklı zaman ve 
coğrafyalardan örneklerle, kalıplaşmış söylemler ve onların üretilmiş imgelerini ele alıyor. Birinci iz, beya-
zın mimarlık tarihindeki yerleşmiş anlamının kaynağına iniyor ve Avrupa merkezci söylem üretimi ile im-
genin üretimi arasında, yayın dünyasında başrol oynadığı halde etkisini iyi saklamayı beceren siyah-beyaz 
fotoğrafın (ve tabii ki söylem üretiminin ana mecrası durumundaki yayıncılığın da) beyazın modernizmin 
önemli kıstaslarından biri hâline gelişindeki etkisini vurguluyor. Bir diğeri, hem tüketim kültürünün hem de 
kimlik söyleminin etkin seslerinin, “Akdeniz beyazı”na, “yerel ve otantik” olan ile “modern” olan arasında 
biçtikleri rolü ortaya koyuyor. Üçüncü iz ise her kimlik inşasında kullanılan kriterler gibi beyazın da öteki-
leştirmenin bir aracı olabileceğine dikkatimizi çekiyor.

Ayça Tunç Cox ve Hilmi Tezgör, benzer bir eleştirel mesafeyle, karanlığa karşı aydınlığın ve dolayısıyla 
ışığın sözcüsü kabul edilen beyazın, türlü sömürü ve şiddetin dayandırıldığı kaynak sembol olarak da kul-
lanılmasının izlerini sinemada ve Türkçe edebiyatta sürüyorlar. 

Selim Velioğlu ve Günnur Özsoy, beyazın “aşkınlık” anlamını sahipleniyor. Kısmen modernizmin, Maleviç’te 
olduğu gibi, sonsuzluk çağrıştırmak için kullandığı “soyut beyaz”ının anlamlarıyla çakışıyorsa da, Özsoy ve 
Velioğlu’nun zaman zaman pratiklerine kattıkları beyazı, aynı zamanda, mütevazılığı, vazgeçebilmeyi ve 
sakinliği vurgulamak için kullanıldığını anlıyoruz. 

Pınar Kılıç, beyazın “nötr” bir renk olduğu varsayımıyla iç mekânlardaki kullanımını ve özellikle modern 
müzelerdeki hâkimiyetini tartışıyor ve yeni yaygın deneyim evrenimiz siber mekânlardaki “fon”larla karşı-
laştırarak “nötr”ün gizli baskısına dikkat çekiyor. Onurcan Çakır ise, ses dünyasının çoğu zaman renklerle 
analoji yaparak ses isimlerini türettiğini hatırlatıyor ve “beyaz gürültü” denen sesin de aslında, modern 
kent yaşamındaki gürültüyle kıyaslandığında talihsiz bir isimlendirme olabileceğini düşündürüyor.

Beyaz, günümüz Türkçesine Arapçadan geçmiş bir kelime. Eski Türkçede “ak”, beyaz anlamında kullanıl-
mış; akça, hem gümüş para hem de beyaza yakın demek. Hepimizin bildiği gibi “ağartmak”, beyaza yak-
laştırmak ve rengini açmak anlamına geliyor. Bir nesneyi ya da imgeyi ağarttıkça aslında ışığını artırıyor ve 
biçimleri ortaya çıkaran gölgeleri azaltıyoruz. Karın da, her şeyin üstünü örten gücü, çukurları doldurma-
sından ziyade gölgeleri yok etmesinden... Ağaran saçlar da giderek onlara renk veren pigmentlerin azal-
masının bir sonucu. Biri eklenen, diğeri azalanın sonucu olsa da nesnenin ışıkla ilişkisindeki etkileri aynı. 
Bu nedenle, parlaklığını yitirmek anlamında kullandığımız “solmak” ile tüm katmanların giderek eridiği, tek 
bir katmana evrildiği anlamında kullandığımız “ağarmak” arasında fark var. İşte bu sayının son sayfaların-
da, Metehan Özcan’ın kişisel fotografik denemesinde de böyle bir ayrım hattında giderek ağaran belleğin 
hüznüne tanıklık ediyoruz.
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beyaz konusu
Konu olarak beyaz, çok geniş bir araştırma 
alanına yayılıyor. Mimarlık da bunlardan biri. 
“Beyaz”ın bir rengi belirttiği ölçüde, beyaz 
konusunun belki en başta genel olarak görsel 
sanatları ve bunların içinde resim sanatını ilgi-
lendirdiği söylenebilir. 

Ama beyaz renk, algı yetisiyle ilgili bir konu 
olarak ele alınacaksa o vakit, onu da kapsa-
yan renkler konusu bağlamında ele alınmalı. 
Böylelikle beyaz, felsefede bir algı fenomeno-
lojisinin konusu oluyor; bunun benzer bir ele 
alınışı, psikoloji alanında olanaklı (bu nokta-
da, fenomenolojik bir felsefe ile psikolojinin 
ayrımını ve kesişmelerini belirleyip hesaba 
katmak gerekiyor).

Beyaz olgusunu ele alabileceğimiz başka bir 
alan, onun edebiyatta (özel olarak da şiirde) 
kullanımlarıyla ilgilidir. Bu, salt betimleme düz-
leminin ötesinde, beyaz sözcüğünün metafo-
rik kullanımıyla ilgili düzlemi işaret etmektedir. 
Burada birçok örnek gösterilebilir. Türk şiirin-
de Fazıl Hüsnü Dağlarca, bu terimi ilk döne-
minde çok kullanmıştır. Fransız şiirinde André 
du Bouchet’nin Beyaz Motor kitabı anılabilir. 

Görüldüğü gibi araştırma alanları çok geniş. 
Dolayısıyla, beyaz konusunu ele alacak kap-
sayıcı bir çalışma, ancak her alan için ayrı bir 
çaba gerektirecek birkaç ciltlik bir araştırma 
olabilir.

Şimdiye kadar, fizik biliminin alanını hesaba 
bile katmadık. Oysa elbette, beyaz renk ko-
nusundaki bilimsel açıklamayı bize fizik vere-
bilecektir. 

Kısaca özetleyecek olursak: Beyaz rengi algı-
lıyorum (görüyorum); beyaz rengi hayal edi-
yorum (imgelem); beyaz sözcüğünü kullanı-
yorum (Wittgenstein, son metinlerinden biri 
olan Renkler Üzerine Notlar’da renk sözcük-
lerinin kullanımı üzerinde duruyor, “beyaz”a 
özel bir vurgu yaparak); beyaz rengi resim-
de, videoda, sinemada, heykelde, mimarlıkta, 
teknolojik üretimde vs. kullanıyorum; beyaz 
olgusu üzerine düşünüyorum (felsefe); be-
yaz olgusuyla ilgili öznel deneyimi, psikoloji 
çerçevesinde soruşturuyorum; maddî bir olgu 
olarak fizik bilimi çerçevesinde ele alıyorum...

Bir de politik/sosyolojik boyut var. Tarihsel 
süreç içinde, beyaz sözcüğünün, beyaz tenli 
insanı belirttiği biliniyor (siyah, sarı, kızıl tenli 
insan tiplerine karşıt olarak). Buna bağlanan 
ırkçılık düzleminde, beyaz sözcüğünün “kirli” 
bir sözcük olduğunu öne sürmek de olanaklı 
görünmekte. 

İşlevsellik/estetik denkleminde mimarlık ya-
ratısı, beyaz olgusunu malzeme, ışık, bütüncül 
ve bölümlenmiş görünüm düzenleri bileşken-
leri (belirleyicileri) kapsamında işlemektedir. 
Tıpkı ressamlar gibi, mimarlar da beyaz’ın 
herhangi bir renk olmadığını bilirler. Beyaz 
bir renktir ama hepsinden ayrı bir belirlenimi 
vardır (Wittgenstein’ın yukarıda andığımız 
metninde beyaz’ın bu farkına, burada özet-
leyemeyeceğimiz bir tarzda değinilmektedir; 
ayrıca, bu konuda, Kandinsky’nin 1911 tarihli 
Sanatta ve Özel Olarak Resimde Ruhanî Ola-
na Dair kitabının beyaz rengiyle ilgili bölüm-
leri de anılabilir).

Ahmet 
Soysal

Wittgenstein Evi, 
Mimar: Paul Engelmann, 
Avusturya, 1928. 
Kaynak: Wikimedia 
Commons
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akdeniz’de beyaz mitinin  
kültürel inşası
Işığın sahip olduğu farklı dalga boylarının in-
san gözünde oluşturduğu renk spektrumu, 17. 
yüzyıldan beri fiziksel ve fizyonomik açıkla-
malarla, yani her insanın görmeye yönelik al-
gısal farklılıklarından âzâde nesnel ve bilimsel 
bir olgu olarak açıklanagelmiştir. Bu nedenle 
beyaz, modern dünyada bir renk olarak de-
ğil, daha çok içinde tüm renkleri barındıran 
bir “çoğulluk,” tüm renklerin karışımı ve ta-
şıyıcısı, kısacası “ışık” olarak alımlanmakta-
dır. Bilimsel buluşlar ile üretilen bu modern 
kavrayışa göre, renklerin varlığı (beyaz) ve 
yokluğu (siyah) da ışığın varlığına ve bu ışı-
ğın içindeki renkleri ayrıştırarak alımlayabilen 
insan gözünün yapısına bağımlıdır. Bu fizik-
sel ve fizyonomik tanımlardan farklı olarak 
beyaz, sözlüklerde sıklıkla “maksimum ışığın 
yarattığı anakromatik renk” olarak tarif edil-
se de hem siyah ile olan gerilimli ilişkisinden, 
hem psikanalitik anlamda barındırdığı ör-
tük saflık idealinden ve özcü ideolojilerden, 
yani saf form arayışlarından, hem de görme 
eylemine ket vurarak ve nesnelerin sınırları-
nı eriterek maddesizliği çağrıştıran şiddetin-
den ve gücünden pek bahsedilmez. Bunlara 
ek olarak, “buz beyazı”ndan “kırık beyaz”a, 
“kar beyaz”ından “kirli beyaz”a türlü hâllerine 

ve tonlarına, ama daha da beteri “beyazlık” 
söylemi üzerinden sahip olduğu ideolojik ve 
ayrımcı çağrışımlara sözlüklerde yine pek 
rastlanmaz. Sözlüklerde iki üç satırlık açık-
lamaların içine sıkıştırılıp anlamı dondurulan 
her olgu ve kavram gibi aslında beyaz da 
semantik, ontolojik ve sembolik anlamlarını 
dildeki bitmeyen performansından, gündelik 
hayatın içindeki öngörülemeyen pratiklerin-
den kazanır. Diğer renkler gibi toplumsallı-
ğın bir ürünü olduğu için beyazın anlamları, 
kullanım biçimleri ve çağrışımları da zamana, 
mekâna ve kültürlere göre değişir, dönüşür 
ve sürekli çoğullaşır. En azından 20. yüzyılın 
ilk çeyreğinden beri renklere verilen değer 
ile onlara yüklenen sembolik anlamların birer 
kültürel inşa oldukları ve tarih içinde toplum-
dan topluma değişim gösterdiklerini kavram 
tarihi, kültür tarihi ve materyal kültürü gibi 
çalışmalar sayesinde biliyoruz. Bu çalışmala-
rın gösterdikleri güzergâhlar sayesinde, be-
yazın Akdeniz imgesi ile bütünleştirilmesinin 
peşinde dolaşmayı hedefleyen bu çalışma, 
öncelikle binlerce yıldır çevresinde farklı me-
deniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapmış 
Akdeniz havzasının bütüncül ve ortak bir ha-
yali imge etrafında nasıl tahayyül edilmeye 

Deniz  
Güner

1

1 Oia, Santorini, 
Yunanistan. 
Fotoğraf: Mustang 
Joe / CC0 1.0
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başlandığına kısaca değinmek; ardından da 
20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren mimari 
söylemlerin polikromatik dünyanın içinden 
beyazı nasıl modern mimarlığın kurucu öğesi 
olarak yücelttiğine odaklanacaktır. Çalışma, 
beyazın pre-modern dünyada sahip olduğu 
semantik derinliğe kısaca değinip, mimarların 
vernaküler mimarlık üzerinden bu semantik 
dünyayı boşaltıp, içini modernist ideoloji ile 
nasıl doldurduklarına bakmayı deneyecek. 
Bu hedef doğrultusunda, Akdeniz coğraf-
yasını ziyaret eden mimarların, farklı Akde-
niz’leri nasıl alımladıkları ve modern mimar-
lığın kökeni olarak çeşitli vernaküler mimarlık 
örneklerinden, ama en çok da kübik yalın 
formlardan ve kireç badana beyazından na-
sıl etkilendiklerinin izlerini takip edecek. Mo-
dern mimarlığın beyazı nasıl normatif hale 
getirdiğine baktıktan sonra, 1945 sonrasında 
gelişen turizm olgusunun bir pazarlama ara-
cına ve arzu rengine dönüştürdüğü beyazın, 
yapılı çevreleri hızla dönüştüren hegemo-
nik yapısına, polikromatik Akdeniz havzasını 
monolitik ve homojen bir dünyaya dönüş-
türmesine değinilecek. Bu ivmenin başlangıç 
noktası olarak, hijyenik amaçlarla yapılarda 
kireç badana (beyaz renk) kullanımının ku-
ral haline getirildiği 1930’ların Yunanistan’ına 
ve Oniki Adalar’dan başlayarak tüm Akdeniz 
coğrafyasına sıçrayan beyaz mitinin modern 
üretimine Yunanistan’ın turizm hikâyesi üze-
rinden bakılacak. Ama hikâyeye en başından 
başlayıp, tüm bu değişimlerin öncesine gi-
dip binlerce yıldır kültür tarihi içinde beyazın 
edinmiş olduğu farklı anlam katmanlarına ve 
sembolik değerlere kısaca göz atalım; ardın-
da da erken modern mimarlık söylemlerinin 
bu semantik içeriği nasıl boşaltarak, yerlerine 
farklı anlamlar inşa ettiğine bakalım.

“doğal renk tarihi” ya da renklerin sosyal 
tarihi
Ünlü Avusturyalı filozof Ludwig Wittgenstein  
son eseri Remarks on Color’ı 1950’de Viyana’ya 
yaptığı bir ziyaret sırasında, Cambridge’de 
kanserden ölmeden bir yıl önce yazmış-
tı. Bu incecik kitap onun ilk yazılarında ele 
aldığı bir temaya, Tractatus Philosophico-
Mathematicus’da (1908) dert edindiği “renk 
kavramlarının mantıksal yapısı” sorunsalını 
yeniden irdelediği için külliyatında bir geri 
dönüşü de temsil ediyordu. Wittgenstein bu 
sorunsala “bulmaca soruları” adını vermek-
teydi: “Neden beyaz bir renk olarak kabul 
edilmiyor? Parlak renkleri parlak yapan nedir? 

‘Saf’ renkler, gerçekte asla bulunmayan so-
yutlamalar mıdır? Nesneler dünyası ile bilinç 
dünyası arasındaki ilişki nedir? ‘Doğal renk 
tarihi’ diye bir şey var mıdır?... Cevaplardan 
daha fazla muamma ile karşı karşıya kaldım.”1 
Wittgenstein, renk algılarının mantığının açık-
lığa kavuşturulabileceğinden umutsuzluğa 
kapılmıştı: “Sadece kavramları bir düzene 
sokmanın yetersizliği var. Orada yeni boyan-
mış durak kapısının önünde öküz gibi duru-
yoruz.” diyerek çaresizliğini dile getiriyordu. 
Bu inançsızlık, Wittgenstein’ın renk üzerine 
düşüncelerini bir fay hattı ayrımının üzerin-
den ilerletmesine neden oluyordu. Bir taraf-
ta Johann Wolfgang von Goethe’nin (1749-
1832) “renkler dünyadadır” ifadesine eğilim 
gösteriyor, diğer yandan ise Isaac Newton’un 
(1642-1727) “renkler zihnimizdedir” anlayışı 
arasında gidip geliyordu. Wittgenstein, New-
toncu soruları ilginç bulduğunu ancak sürük-
leyici bulmadığını belirtiyor, diğer yandan ise 
Goethe’nin niyetlerine sempati duymasına 
rağmen, Renk Teorisi’ni (1810) geçici bir tas-
laktan başka bir şey olarak görmüyordu: “Bu 
gerçekten bir teori değil. Onunla hiçbir şey 
tahmin edilemez... Teori lehine veya aleyhine 
karar verebilecek herhangi bir deneysel kri-
tik de yoktur.”2 Kesinlik ve tahmin edilebilirlik 
arayışında olan Wittgenstein için durak kapı-
sı önünde öküz gibi durmamıza neden olan 
ve beyazın neden renk sayılmadığına yönelik 
ikna edici bilimsel açıklamalar, yani renk bilimi 
ancak 19. ve 20. yüzyıldaki fiziksel buluşlar ve 
teoriler sayesinde gelişecekti.3

Büyübozumu anlamına gelen her bilimsel bu-
luş ve keşif, varolan inanç sistemlerini, değer 
yargılarını ve semantik dünyaları çözüp, par-
çalamak ve yerlerine yeni anlam ve sembolik 
değer kategorileri inşa etmek anlamına gel-
mektedir. Buluşlar ve keşifler çağı öncesinde 
renklerin ve özellikle de beyazın edinmiş ol-
duğu anlam evreni, yüzyıllar boyunca ancak 
çok ufak nüanslar ile değişim göstermiştir. 
Modern dünyada renk olarak kabul edilme-
yen beyaz, siyah ve gri, pre-modern çağların 
en temel renkleri arasında sayılagelmekteydi. 
Bu çağlarda beyaz, siyah ve kırmızıdan son-
ra en çok bahsedilen renkler ise yeşil ve sa-
rıdır.4 Konfüçyüs döneminden beri Çin’de ka-
nonik “beş renk” (wucai) olarak kabul edilen 
bu renkler hem Kur’an’da adı geçen renkler 
olarak tüm Müslüman coğrafyasının, hem Or-
taçağ Avrupa’sının, hem de Kolomb-öncesi 
Mezoamerika’nın en temel renkleridir.5 



betonart | beyaz | 9

Ortaçağdan itibaren beyazın elde edilmesine, 
yani materyal tarihine bakmadan evvel, Müs-
lüman coğrafyasında edindiği derin anlam 
evrenine yakından bakalım... Hirsch’e göre 
Müslüman coğrafyasında renklerin sembo-
lik anlamları, giysilerde kullanım için tercih 
edilen, izin verilen veya yasaklanan bir ölçek 
üzerinden belirleniyor ve Müslüman toplum-
ların ataerkil ve hiyerarşik doğasına uygun 
olarak, cinsiyete dayalı farklılaşmayı oluştur-
mak ve pekiştirmek için bir araç olarak kul-
lanılıyordu. Renklerin bir diğer kullanımı ise, 
Müslüman yönetici seçkinler arasında dini-
politik farklılaşmaları yaratmak, sosyal statü 
ayrışmasını keskinleştirmek, Müslümanlar ve 
Gayri-Müslimler arasındaki ayrışmayı görü-
nür kılmaktı.6 İslam-öncesinin Arapça voka-
bülerinde renklerin “abyad” (beyaz), “aswad” 
(siyah), “ahmar” (kırmızı), “aṣfar” (sarı) ve 
“akhḍar” (yeşil) olarak ifade edilmelerine ve 
Hz. Muhammed döneminin Arapçasının ol-
dukça zenginliğine karşın, Kur’an’da “mavi” 
ile birlikte bu beş renkten dokuz kez bahse-
diliyor olması ilginçtir.7 Öte yandan beyazın, 
Müslüman coğrafyasında diğer renklerden 
sembolik olarak bir üstünlük kazanmasının 
ve öncelikli hâle gelmesinin nedeni, Kur’an’da 
“yaratıcının rengi,” “cennette içilecek suyun 
niteliği,” “Allah’ın lütfunun bir işareti ola-
rak Musa’nın elinin beyaz olması,” “Kıyamet 
Günü’nde gerçek inananların yüzlerinin ren-
gi,” “bu dünyadaki düz yolu takip ederek ve 
bu dünyanın engellerini ve zorluklarını aşarak 
öbür dünyaya olan inançları”nın rengi olması 
gibi ayrıcalıklı dini sembolik anlam katmanla-
rını barındırmasıdır.8 

Müslümanlığın inanç evreninde “Abyad” teri-
mi, yalnızca beyazı değil, çeşitli parlak tonları 

da ifade eder. Beyaz, Müslüman coğrafyasın-
da hem yaşamda hem de cenaze törenlerin-
de erkekler ve kadınlar tarafından en çok ter-
cih edilen renktir. Bunda Hz. Muhammed’in 
“En iyi kumaşınız beyazdır, bu yüzden yaşar-
ken giyin ve ölülerinizi onunla gömün” hadisi 
oldukça etkili olmuştur.9 Beyazın toplumsal 
değer sistemi içinde cinsiyetsiz alımlanışı 
ve pozitif bir sembolik anlam taşıması bu 
inançsal kökenden kaynaklanır: “Kur’an’daki 
sûrelerden günümüze kadar beyazın taşıdığı 
olumlu çağrışımların başında, pozitif ve saf 
olanı sembolize etmesi, buna karşın siyahın 
da negatif ve kötü olanı temsil etmesi gelir. 
Arapçada yüzünün neşe ve memnuniyetten 
beyazlaştığı, hakarete uğradığında ise karar-
dığı anlamına gelen kelimeler vardır. Beyaz 
ve siyah arasındaki bu zıtlık, ışık ile karan-
lık, iyi ile kötü, saf ve saf olmayan arasındaki 
ikiliği göstermek için de kullanılır. Kur’an’da 
olduğu gibi İncil’de de beyaz kötülüklerden 
arındırılmış, saf bir zihni temsil eder, masum 
ve zararsızdır. Beyazla ilgili diğer anlamlar 
temizlik, bekâret, öncelik ve kutsallıktır.”10 
Hem İslam öncesi Arabistan’da hem de Müs-
lümanlığın doğuşundan itibaren, Sünnilik ve 
Câferîyye Şiîliği mezheplerine göre İslam’ın 
beş şartından biri olarak kabul edilen Hac 
ibadeti sırasındaki giyim için en uygun renk 
olarak beyaz seçilmiştir. Böylelikle beyazın 
sembolik anlamları ile Müslümanlığın inanç 
evreni arasında güçlü ikonografik bağlantılar 
da kurulmuş olur. Hac sırasında Müslüman 
erkekler, Allah’ın huzurunda sosyoekonomik 
veya dini farklılıkları olmaksızın eşitliklerini 
ve alçakgönüllülüklerini ifade eden, saflık-
larını ve arınmışlıklarını yansıtan, dikişsiz iki 
kumaştan oluşan “ihram” adı verilen beyaz 
elbiseyi giyerler.11

2

2 Atina Akropolisi. 
Fotoğraf: Christophe 
Meneboeuf / CC BY-
SA 3.0
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Ortaçağ dünyasından itibaren yalnızca Müs-
lümanlıkta değil Hıristiyan inanç evreninde 
de dini ritüeller yoluyla sembolik değer ve 
itibar kazanan beyaz renk, tarih içinde diğer 
renklerle de sürekli yarış halinde olmuştur. 
Renklerin sayılarının artması, kullanımlarının 
yaygınlaşması ve değer kazanmaları, gerek 
o rengi oluşturan pigmentlerin elde edilme-
sine, gerek hammaddelerinin kolay buluna-
bilirliğine, gerekse de üretim zorluğuna bağlı 
olarak zaman içinde değişkenlik göstermiştir. 
Örneğin 17. yüzyılda, Rembrandt dönemin-
de (1606-1669) Hollandalı pigment üretici-
leri, tuvalleri boyamakta kullanılan saf beya-
zı elde edebilmek için, kilden yapılma sirke 
kaplarının içine kurşun levhaları koyup, sıkıca 
mühürlendikten sonra sıcak bir ortamda 90 
gün boyunca bekletiyor ve asidik sürecin so-
nunda karbonat pullarını elde ediyorlardı.12 
Benzer biçimde Geç Ortaçağ döneminde Ku-
zey Avrupa’da, küçükbaş hayvanlardan elde 
edilen ve günlük giyilen yün giysilerin çoğu 
da ya doğal ten renginde ya da grinin tonları-
na sahipti. Rahiplerin ise saf beyaz ketenden 
ayin kıyafetleri giymeleri gerekiyordu, ancak 
kül, tebeşir ve magnezyum gibi çeşitli beyaz-
latıcı maddeler yine de çamurlu sonuçlar ver-
diği için açık gri ve sarımsı beyaz tonlara razı 
olmak zorunda kalıyorlardı.13 Saf beyazı elde 
etmenin zorlukları, ona paha biçilemez bir 
değer kazandırıyordu. Örneğin, Japonya’da 
Tokugawa döneminde (1615-1868) elde edi-
len kar beyazı porselenler, Çin ve İran’da da 
üretilmeye başlanmış, yüzlerce yıl Portekizli 
tüccarlar tarafından Avrupa’ya talep gören 
lüks ürünler olarak ihraç edilmişti.14

badana beyazı ve vernaküler mimarlık
12. yüzyıldan itibaren beyaz veya beyazlatıl-
mış ürünler sahiplerine itibar ve popülerlik 
kazandırırken, beyazın yapılı çevrede kullanı-
mı ise, kısıtlılık veya fakirlik göstergesi olarak 
neredeyse 20. yüzyıl başına kadar tam ters 
yönde bir algı üretmiştir. Beyazın yapılı çev-
redeki görünürlüğü ve varlığı, binaların kireç 
badana ile boyanmasıyla yaygınlık kazan-
mıştır. Kireç ocaklarının bölgedeki yaygınlığı, 
sönmüş kirecin ucuz bir malzeme oluşu ve 
herkes tarafından kolayca uygulanabilirliği 
farklı coğrafyaların vernaküler mimarilerinde 
beyazın kullanımını ve yaygınlığını artırmış-
tır. Birçok kıtada yaygın olarak kullanılmasına 
karşın Avrupa kıtasında, Birleşik Krallık, İr-
landa, Portekiz, İspanya, Yunanistan, Türkiye 
vb. ülkelerin kırsal yerleşimlerinde ya da Ro-

manya ve Macaristan15 gibi karasal ülkelerde 
kireç badanalı yaygın bir vernaküler mimari 
gelenekten söz edilebilir. Kolera gibi salgın 
hastalıkları önleyici dezenfektan özelliği, ne-
min neden olduğu küf ve bakteri oluşumunu 
önlemesi, böcek ve haşeratları uzak tutması 
vb. nedenlerle yalnızca binaların içlerinde ve 
dışlarında değil, ağaç gövdelerinden yürüme 
yollarına kadar her yerde sıklıkla kullanılmak-
taydı. “Fakirlerin boyası” olarak anılmasına ve 
sahip olduğu bu kötü şöhrete rağmen, sağla-
dığı bu ucuz hijyen imkânı badana beyazının 
kullanımını yaygınlaştırmıştır. Tıpkı savaş dö-
nemlerindeki kısıtlılıktan doğan “Fakir Mutfa-
ğı” (Cucina Povera) veya anlamı yoksullaştır-
mayı hedefleyen “Fakir Sanatı” (Arte Povera) 
gibi beyazın vernaküler mimarlıkta kullanımı 
da yoksulluk ve yoksunlukla ilişkilidir.16 Özel-
likle Yunanistan’ın Delos, Mikonos, Santorini, 
Naksos, Amorgos, Milos adalarının da için-
de yer aldığı 220’ye yakın irili ufaklı adadan 
oluşan Kiklad Adaları, Akdeniz’de beyaz mi-
tinin kültürel olarak inşasında doğrudan et-
kili olmuştur. 1938 yılında Kiklad Adaları da 
dahil olmak üzere Yunanistan’ı saran kolera 
salgınına çözüm olarak, Yunan hükümetinin 
başında olan diktatör Metaxas’ın, koleranın 
yayılmasını önlemek ve salgını durdurmak 
için Kiklad Adaları’ndaki tüm evlerin “kireç 
badana ile boyanması” yasasını çıkartması, 
günümüzde Yunan Adalarının “beyaz mimari” 
olarak tanınmasında, hayali Akdeniz17 imgesi-
nin oluşmasında ve Akdeniz’de beyaz mitinin 
yaygınlaşmasında doğrudan etkili olmuştur. 
Buna karşın, Akdeniz mimarisini temsil ettiği 
düşünülen beyaz renk kullanımı, sanıldığının 
aksine Akdeniz havzasındaki çoğul yerellik-
leri, çeşitli yapı malzemeleri ile üretilmiş ver-
naküler mimarilerin çoğulluğunu ve çeşitlili-
ğini temsil etmediği gibi söylemsel olarak da 
üzerini örter. Avrupa Birliği’nin Akdeniz hav-
zasında bulunan ülkelerdeki kültürel mirasın 
belgelenmesini, geleneksel mimarlık ürünleri-
nin konservasyonunu ve yeni teknikler ile ge-
liştirilmesini desteklemek amacıyla 1998-2012 
yılları arasında yürüttüğü, EUROMED Heri-
tage Programı kapsamında gerçekleştirilen 
CORPUS Projesi’nin istatistiki verilerine göre, 
Akdeniz’deki yerel mimarilerin “temsilcisi” 
ve karakteristik özelliği olduğu düşünülen 
düz çatı, % 56’lık bir kullanım oranına sahip 
beşik çatıya kıyasla sadece % 38 oranında 
bulunmaktadır. Öte taraftan, mimari tipoloji-
lerin % 55’i de Akdeniz evlerinin tipik beyaz 
yüzeylerine sahip değildir. 18 Sonuç raporuna 
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göre: “Bu sonuçlarda tipik olduğu iddia edi-
len Akdeniz mimarisinin basmakalıp imgesini 
de buluruz. Yine de kromatik düzeyde, beyaz 
değil ama havzada sarı aşı boyası, toprak ve 
kireçtaşının mavimsi gri renkleri hâkimdir. Bu 
dar renk skalası bir dizi pastel tonunu içerir: 
kırmızımsı ve pembemsi tonlar, yeşiller, mavi-
ler… Bu renk dizisi bizlere Akdeniz dünyasının 
çeşitliliğini hatırlatır.”19 Ama nasıl oluyor da 
Akdeniz havzasındaki evlerin yarısından faz-
lasının sahip oldukları pastel tonlardaki renk 
çeşitliliğine rağmen beyaz, Akdeniz imgesi ile 
böylesine bütünleştirilebiliyor, toprak rengin-
den sıvasız taş mimarisine Akdeniz’deki gele-
neksel yapım tekniklerinin ve malzemelerinin 
arasından öne çıkabiliyor? Bu mitin yaratılma, 
benimsenme ve sürdürülme süreçlerinde 17. 
yüzyıldan itibaren Avrupalı mimarların doğ-
rudan etkili oldukları uzun zamandır biliniyor. 
Günümüzde ise bu mitten giderek daha fazla 
rahatsızlık duyulduğunu, Akdeniz coğrafyası-
nın sahip olduğu çokrenkliliği ve polikromatik 
karakteri yok edip, monolitik hale getiren ve 
homojenleştiren beyazın bu hegemonik yapı-
sından da daha fazla söz edildiğini söyleye-
biliriz.20

Streotipleştirilmiş bu beyaz imgesinin oluş-
masında Avrupalı mimarların etkilerine ve 
vernaküler mimariyi modern mimarlığın söy-
lemsel kaynağı olarak nasıl meşrulaştırdık-
larına bakmadan önce, Avrupalı mimarların 
Akdeniz havzası ile ilk buluşmalarına ve bu 
kültürel karşılaşmadan edindikleri izlenimlere 
de kısaca göz atmamız gerekiyor.

kültürel karşılaşmaların mekânı olarak 
ak/deniz
17. yüzyıldan beri seyyahların ve Grand Tour 
yapan mimarların diğer kültürlerle ve özellikle 
de Antik Dünya ile karşılaşmaları, hem Akde-
niz kültürünü ilham kaynağı olarak görmele-
rine, hem de bu etkilenmenin aleni ve örtük 
izlerinin kendi mimarlıklarında daha fazla his-
sedilir olmasına neden olmuştur. Bu kültürel 
karşılaşmalar, vernaküler mimariden oldukça 
etkilenen mimarların modern mimarlığın kay-
nağı olarak beyaz badanalı yöresel mimarlık-
ları nasıl temellük ettiklerini göstermesi açı-
sından da ilginçtir. Bu öncülerin “Akdenizlilik” 
(mediterraneità) olarak neyi gördükleri, sahip 
oldukları turistik bakışın eskiz kâğıtlarına, 
gezi notlarına, anılara ve fotoğraflara yansı-
yan izlenimlerine, Akdenizlilikte öne çıkardık-
ları karakteristik özelliklere ve bu betimleyici 

tasvirlere bakmak, mimarların Akdeniz ver-
naküler mimarisini “yeniden-keşfediş ve ye-
niden-üretişlerini” de anlamlı kılacaktır. Önce, 
yeniden-keşfediş ile başlayalım. 

1738 ve 1748 yıllarında başlayan Pompeii ka-
zıları ve ardından Napolyon’un 1798’de ger-
çekleştirdiği Mısır Seferi bilimsel bir disiplin 
olarak arkeolojinin doğuşunu muştulamakla 
kalmamış, Romantiklerin ilgisini de üzerine 
çekerek, tüm Avrupalı mimarların önce İtal-
ya, ardından da Yunanistan’daki antik dünya-
ları keşfetmelerine, Avrupa’yı hızla saran bir 
Akdeniz hayranlığının doğmasına da neden 
olmuştu. 18. yüzyılın sonlarında, birçok Av-
rupalı sanatçı ve mimar, Alman arkeolog J. 
J. Winckelmann (1717-1768) tarafından orta-
ya atılan kanon seti ile tanıştılar ve böylece 
“beyaz klasik antik dönem” fikri de yerleşik 
bilgi haline geldi. Yunanistan’a hiç ayak bas-
mamış Winckelmann, Antikite uzmanı ola-
rak Roma’da bulunduğu sırada incelediği 
Polyclitus, Phidias ve Praxiteles’in heykel-
lerinin Roma kopyaları üzerinden “Akdeniz 
Sanatı”nın arketipini ve ideal güzellik kanon-
larını oluşturmuştu. Winckelmann’ın kanon-
larının izinde ve Goethe’nin 1786’dan 1788’e 
kadar yaptığı “İtalya Yolculuğu” notlarından 
ilham alan birçok Alman mimar Güney’e se-
yahat ederek, İsveçli, Danimarkalı, İngiliz, İs-
panyol veya Fransız meslektaşları ile buluşup, 
Antik dünyayı yeniden-keşfe başlamışlardır. 
Bu gezgin entelektüellerin antik yapıtların 
özünü yakalamak için sahada yaptıkları hız-
lı eskizleri, suluboya veya teknik çizimleri, 
hızla siyah-beyaz gravürlere dönüştürülerek 
Avrupa medyasında dolaşıma giriyor, Antik 
dünyanın renksiz görüntüleri giderek popü-
ler hale geliyordu. Seyahatlerde tutulan gezi 
notları, eskiz defterleri, çizimler ve projeler, 
antik çağların klasik yapıtlarını yerinde gö-
ren entelektüeller, sanatçılar ve mimarlar için 
ortak bir davranış biçimi oluşturuyordu. Bir-
çok cahiers de voyage’da Akdeniz’in antro-
pik peyzajları, düz çatılara, beyazlığa ve saf 
hacimlerin metafiziğine vurgu yapılarak, öne 
çıkarılarak kaydediliyordu. Antikitenin ve 
Akdeniz’in mimari/kentsel görünümlerinin 
önce eskizler, daha sonra dramatik etkisi yük-
sek siyah-beyaz fotoğraflar yoluyla aktarımı, 
antik dünyanın mimari birikiminin renksiz ve 
beyaz olduğu yanılsamasına neden olacak-
tır. Winckelmann’ın History of Ancient Art 
(1764) adlı eserinde yazdığı gibi antik dünya-
nın mermerlerinin ölü bir insan kadar “beyaz” 
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olmadığını düşünen Alman mimar Gottfried 
Semper (1803-1879) Paris’te tanıştığı Jacob 
Ignaz Hittorff’ın (1792-1867) tavsiyesi üzeri-
ne 1830-1833 yılları arasında İtalya ve Yuna-
nistan’daki antik anıtları ve arkeolojik alanları 
yerinde ziyaret edecektir. Hitthorff, 1822-1824 
yılları arasında Roma ve Sicilya’ya gerçek-
leştirdiği Grand Tour esnasında Agrigento 
ve Selinunte’deki tapınaklarda renk kullanıl-
dığını keşfetmiş ve Wickelmann’ın “beyaz 
ve sakin klasik güzellik” anlayışının yanlışlığı 
konusunda Semper’i uyarmıştı. Semper bu 
uyarıları dikkate alarak Roma, Paestum ve 
Atina’nın dışında bir de Pompeii’yi görmeye 
gitmişti. Semper’e hayatı boyunca ilham ve-
recek olan Pompeii’deki renkli duvar resimle-
rini keşfedişi, onun Antik Yunan mimarlığında  
polychromy-çokrenklilik kullanımına dair ku-
ramını geliştirmesine yardım edecek, Der Stil 
(1863) isimli çalışması da, sanat tarihi, arkeo-
loji ve antropoloji alanlarını bir araya getire-
rek materyal kültürünü sistematik olarak in-
celeyen ilk çalışma olarak tarihe geçecektir.21

Antik dünyayı saf ve yalın mermer beya-
zı olarak hayal etmenin sonunu getiren bu 
“çokrenklilik” kuramı, çok geçmeden yerini 
endüstri devriminin sarsıcı türbülansına, 20. 
yüzyıl başında ise zanaat-sanayi üretimi ara-
sındaki gerilime ve bununla ilişkili olarak süs-
leme-yalınlık tartışmalarına bırakacaktır.

chromophilia vs chrophobia: polikromatik 
dünyadan monokrom’a beyaz’ın yükselişi
Erken modernizm’in “beyaz” olduğu yanılsa-

ması da genellikle mimarlık tarihçilerinin ya-
rattığı bir mittir. 1920’lerin başından itibaren 
Le Corbusier’nin pürist dönemine ait birçok 
ikonik yapı, çokrenklilik kuramına bağlı ka-
larak canlı renklerde tasarlanmış olmalarına 
karşın mimarlık tarihyazımına eşlik eden si-
yah-beyaz fotoğraflar nedeniyle okuyucular 
tarafından uzun yıllar genellikle beyaz olduk-
ları zannedilmiştir. Açık renkli yüzeyleri ve ya-
pıları beyaz gibi gösteren siyah-beyaz mimari 
fotoğrafların bu “beyazlaştırıcı” etkisi, mitin 
oluşmasında da doğrudan etkili olmuştur.22 
1920’li ve 1930’lu yılların başlarında bazı ya-
yınlar sonradan renklendirilmiş siyah-beyaz 
fotoğraflar kullanmış olsalar da, basılı medya, 
dönemin bu anti-çokrenkli ve beyaz mimari 
hayalini beslemeye devam etmekteydi. Mi-
mari ifade konusu da bu renksiz fotoğraflar 
nedeniyle ancak biçime indirgenerek tartı-
şıldığından, mimarlık eleştirmenleri için renk 
konusu, sonradan eklenen bir “renklendirme” 
işlemi olarak görülüyordu. 

Erken modernizm’in en büyük yanlış anla-
malarından biri de önemli bir mekân tasarım 
aracı olan rengin reddi olmuştur. Bu neden-
le erken modernizmin en önemli temsilcileri 
arasında sayılan Bauhaus’dan Walter Gropius, 
Alfred Arndt ve Hinnerk Scheper, Hollandalı 
grup De Stijl’den Theo van Doesburg, Tho-
mas Gerrit Rietveld ve J. J. P. Oud, Fransız 
mimar Le Corbusier ve Alman mimar Bru-
no Taut farklı bakış açılarına rağmen, rengi 
mekân tasarımının doğal bir aracı olarak gör-
me konusunda fikir birliğine varmışlardı. Her 
biri mekânı biçimlendirmede temel renkleri 
kullanarak, çokrenkli mekânlar tasarlıyorlardı. 

1923 yılına kadar yaptığı tüm yayınların resim-
ler hakkında oluşu, Le Corbusier’nin o dönem 
kendini mimardan çok ressam olarak tanımlı-
yor olması ve renk üzerine çok kafa yorması 
ile ilgilidir. 1931 yılında İsviçreli duvar kâğıdı 
firması Salubra, şans eseri Le Corbusier’den 
yeni bir duvar kâğıdı serisi üretmesini isteyin-
ce, mekân tasarımında rengin etkisi ve renk 
kuramı üzerine yaptığı yoğun araştırmaları 
Polychromie Architecturale (1931) başlık-
lı çalışmasında toplamış, ancak bu çalışma 
ölümünden sonra yayımlanabilmiştir.23 Onun 
çokrenklilik kuramı üzerine geliştirdiği fikirle-
rini içeren, duvar kâğıdı yoluyla iç mekânda 
dinamik denge yaratacak 63 mimari renk 
hakkında detaylı bilgiler verdiği ve duvar 
kâğıdı numunelerinin bulunduğu kitap, beya-

3
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zın mimaride kullanımı hakkındaki fikirlerini 
de yansıtıyordu. Le Corbusier’ye göre beyaz, 
modern mimarinin bir simgesiydi. Ama her-
kes tarafından “nötr” bir unsur olarak düşü-
nülüyor ve sıklıkla geniş yüzeylerde kullanı-
lıyordu. Ancak Le Corbusier’ye göre beyaz 
yansız değildi, çünkü beyaz her zaman kes-
kin ve netti. Bu nedenle de ona göre beyaz 
renk, modanın üstündeydi ve her tür mekâna 
uymaktaydı. Beyaz olan her şeyi görmek 
daha kolaydı. Çünkü beyazın etrafındaki göl-
geler her zaman daha koyu görünüyorlardı.  
Le Corbusier Vakfı tarafından özgünlüğü tescil-
lenerek markaya dönüştürülen Les Couleurs®  
Le Corbusier, 63 mimari renkten oluşmaktay-
dı. Kitabın ilk bölümünde, her bir rengin geç-
mişi ve o renge uygun tasarım açıklamaları 
yapılmıştı. Kitabın ikinci bölümünde ise, Le 
Corbusier’nin İsviçre duvar kâğıdı şirketi Sa-
lubra için geliştirdiği renk atmosferleri incele-
nirken 63 renk, iki renk grubuna ve farklı renk 
serilerine ayrılmıştı. Le Corbusier çok önem 
verdiği bu mimari çokrenklilik koleksiyonun-
da beyaza iki seride de özel bir yer vermişti: 
32001 blanc ve 4320B blanc ivoire.

Le Corbusier, 1922-1923 yılları arasında inşa 
ettiği Villa La Roche / Jeanneret’de ise bu 
çokrenklilik kuramını ilk kez hayata geçir-
miştir: “Bir evin iç mekânı beyaz olmalıdır ve 
beyazı algılanabilir kılmak için ‘düzenlenmiş 
polikromi’ ile yüzleşilmek zorundadır. Villanın 
dıştaki monokromisi evin kalbine uzanarak, 
devasa ve kübik bir giriş holü, mimari gezin-
ti yolunun merkezini tanımlar.”24 Evin sıvalı iç 
duvarlarını soyutlaştırmak ve maddesizleştir-
mek üzere beyaza boyamıştır.

De Stijl grubundan Theo van Doesburg ve 
Piet Mondrian’ın 1917’den itibaren adım adım 
geliştirdikleri soyutlama tekniklerinin başın-
da “aşinalığı bozma” (defamiliarization) geli-
yordu. Modern olanı ve yeniyi üretmek üzere 
bilindik olanı alışılmadık kılmak, aşinalığını 
bozmak üzere soyutlamayı önemli bir teknik 
olarak kullanıyorlardı. Le Corbusier’nin Villa 
La Roche / Jeanneret’nin duvarlarını soyut-
lamak ve maddesizleştirmek amacıyla beyaz 
rengi kullanışı da, 1923’te Paris’teki Galerie 
L’Effort Moderne’de gördüğü De Stijl Sergi-
si ve Theo van Doesburg’un karşı-inşalar’ın 
(counter-constructions) üzerinde yarattığı 
sarsıcı etki nedeniyleydi.25 De Stijl grubunun 
benimsediği, renk ve formun soyut temel 
öğelere radikal bir biçimde indirgenmesi, 

“evrensel bir uyum” fikrinden ve sanatın yal-
nızca kendi “nesnel” kurallarına uyması ge-
rektiğinden, yani otonom olma isteğinden 
kaynaklanıyordu. Kırmızı, mavi ve sarı gibi 
ana renklerin yanısıra beyaz, siyah ve gri gibi 
renk-olmayanların bu özel kullanımı da Piet 
Mondrian’a göre, rengi bireyden ve bireysel 
duygulardan özgürleştirmek ve yalnızca “ses-
sizlik hissini” ifade etmek içindi.26 

Beyazın soyutlama yoluyla bireysel algılar-
dan arındırılarak, nesnel, özgür ve otonom 
kılınmasının yolunu açan Mondrian, beyazın 
sahip olduğu binlerce yıllık anlam yükün-
den kurtulmak ve taşıdığı çağrışımları sus-
turarak “sessiz” kılmak amacıyla, tıpkı Rus 
Suprematizmi’nin öncü figürlerinden olan Ka-
zimir Malevich’in “Süprematist Kompozisyon: 
Beyaz Üzerine Beyaz” (1918) adlı öncü çalış-
masında yaptığı gibi beyaza modern ve yeni 
bir başlangıç sunmayı hedefliyordu.

4

3 Le Corbusier, 
“Taureau”, 1956. 
Fotoğraf: Ben 
Ledbetter, Architect 
/ CC BY 2.0

4 Maisons La Roche-
Jeanneret, Mimar: Le 
Corbusier ve Pierre 
Jeanneret, Fransa, 
1925. Fotoğraf: Jean-
Pierre Dalbéra / CC 
BY 2.0
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beyazın anlamsal dönüşümü: özgürleşen 
beyaza yeni kökenler bulmak 
Yüzyıl dönümü, bilindik ve aşina olunan dün-
yayı endüstrileşmenin hızla çözdüğü, yerine 
modern dünyanın yeni ve uçucu anlam ve 
değerlerini tesis ettiği sarsıcı deneyimle-
re gebeydi. Avusturyalı mimar Adolf Loos, 
1908’de yazdığı “Süsleme ve Suç” (Ornament 
and Crime) başlıklı makalesinde 19. yüzyıl so-
nundaki Art Deco ve Art Nouveau üsluplarını 
kültürel yozlaşmanın ve dejenerasyonun ne-
deni olarak görüyor ve makalesinin sonunu 
“kültürel gelişmenin, süslemenin yararlı nes-
nelerden çıkarılmasına doğru gittiğini” iddia 
ederek bitiriyordu. Onun mimarlık alanına en 
büyük katkısı ve tanınmasında da etkili olan 
şey, metinsel söylemleriydi. De Stijl grubu ve 
Kazimir Malevich gibi arınmanın ve soyutla-
manın peşindeki Loos, Viyana’nın banliyöle-
rinde inşa ettiği Steiner Evi (1910) ve Scheu 
Evi’nde (1913) aradığı aşırı yalınlaştırılmış saf 
geometriyi elde etmişti. Beyaz boyalı Stei-
ner Evi ortaya çıktığında, Loos aradığı soyut 
dış ifadeye de çoktan kavuşmuştu. Onun bu 
“süslenmemiş beyaz prizması,” Uluslararası 
Üslup’un ortaya çıkışını en az sekiz yıl önce-
sinden muştuluyordu.27

Loos’un makalesinin yayınlanmasından kısa 
bir süre sonra, 1911 yılında Charles-Édouard 
Jeanneret’nin arkadaşları William Ritter ve 
August Klipstein ile birlikte Alman oryanta-
lizminin de etkisi altında doğuya, İstanbul’a 
doğru yaptığı beş aylık yolculuk, onun mi-
mar olmaya karar vermesine, “Le Corbusier” 
takma adını almasına ve tüm hayatı boyun-
ca etkisi altında kalacağı mimari düşüncele-
ri edinmesine neden olacaktı. Alışılmadık bir 
güzergâhta ilerleyen bu ters Grand Tour,28 
üç Avrupalı gencin Osmanlı coğrafyası ile ilk 
kez karşılaşmalarına, yerel kültürler ve ver-
naküler mimariden derinlemesine etkilenme-
lerine neden olmuştu. Haftalar boyunca üç 
genç Balkanlar’ın iç kısımlarında tekne, tren 
ve katır kullanarak veya yaya olarak ilerlemiş-
ler, Osmanlıların Avrupa’dan çekilmesinin son 
safhalarında Sırbistan, Romanya, Bulgaristan 
ve Makedonya’daki köylere, kasabalara, yol 
kenarındaki hanlara ve kırsal bölgelere uğ-
rayıp, Avrupa medeniyetinin eleştirisi olarak 
gördükleri bu kırsal dünyadan ve geleneksel 
üretimden derinlemesine etkilenmişlerdi.29

Loos’un açtığı “arınma” arayışının takipçisi 
olan Charles-Édouard Jeanneret’nin yolcu-

lukta tuttuğu defterlerin elli beş yıl sonra, 
Akdeniz’de boğularak ölümünden altı ay son-
ra Voyage d’Orient (1966) adıyla yayımlan-
ması, hem onun mimarisine yön veren izleri 
görmek, hem de beyazın modern mimarlığın 
başat elemanı hâline gelişinin kökenlerini keş-
fetmek anlamında önemlidir.

Charles-Édouard Jeanneret / Le Corbusier, 
Bulgaristan’da Turnovo (bugünkü Tırnova) 
adlı küçük kasabadaki beyaz evlere olan hay-
ranlığını defterine kaydediyor, onların “pırıl 
pırıl beyaz” cephelerini ve “mükemmel temiz-
liğini” övüyordu. Hem Loos hem de Le Corbu-
sier için can alıcı nokta, yerel ustaların ne te-
orik bir çerçeveye ne de “yüksek” mimarinin 
tarihsel bilgisine ihtiyaç duymadan yapılı çev-
relerine ve mimari formlarına “yalın ve sade 
bir güzellik” katıyor olmalarıydı. Onlara göre, 
Avrupa medeniyetinin çoktan yitirdiği, mima-
rinin kayıp özgünlüğünü, saflığını ve düzeni-
ni geri kazanma yolunda modern projesine 
inanan çağdaş mimarların bu “köylülerden” 
öğrenecek çok şeyleri vardı. Hiç şüphe yok 
ki Le Corbusier, yerel yapı ustalarına büyük 
bir saygı duyuyordu. Medeniyetin, endüstri-
leşmiş Batı’nın durdurulamaz ilerlemeci ge-
lişmelerinde değil, Batı etkilerinin el değme-
diği kültürlerde, yüzlerce yıldır değişmeyen 
yapı geleneklerinde ve bu kültürlerin üretti-
ği “büyük estetik karmaşıklıklar”da buluna-
bileceğini düşünüyordu. Bu görüşleri, hem 
dönüşte yazdığı yazılara, hem de 1920’lerde 
ve sonraki yıllarda yazacağı yazılara da sira-
yet edecekti. Bu yazılarında sıklıkla mimarlık 
akademyasını “zanaat ve zanaatkârlığa olan 
ilgisini yitirmek” ile suçlayacak, “gelenek ve 
modern Avrupa mimarisi arasındaki ilişkinin 
çözülmesi”ni eleştirecekti. Bu inanç doğrultu-
sunda angaje olacak, modernleşmenin çözdü-
ğü ilişkileri mimarlık yoluyla yeniden bir araya 
getirmeyi hedefleyecek; Le Corbusier’nin ta-
kipçisi ve destekçisi, mimarlık tarihçisi Sigf-
ried Giedion’un da 1939’da yazdığı Space, 
Time and Architecture; The Growth of a New 
Tradition adlı kitabının başlığına taşıyacağı 
gibi “yeni bir gelenek” yaratmayı isteyecekti. 
Doğal olarak, bu geleneğin en karakteristik 
özelliği beyaz olmasıydı. Balkan ve Anadolu 
kentlerinde gördüğü kireç badanalı evlerin 
beyazlığını devam ettirerek, hem bu yeni ge-
leneğe “saflık ve arınmışlık” katacak, hem de 
modern mimarlığın her türlü formunu, farklı 
mimarlar tarafından çeşitli coğrafyalarda ya-
pılacak her tür yapıyı bir arada tutacak, onları 
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modern bir geleneğin devamı kılacak “görsel 
bir tutkal” görevi görecekti. Le Corbusier’nin 
ve modern mimarinin beyazlığa olan bu ta-
kıntısı, Jeanneret’nin beyaz Balkan kır evle-
rinin gücüne, modernizmin soyut beyazına 
değil de, “hayatın dramatikliği karşısında or-
taya çıkan beyaz”a, özellikle de badana uy-
gulamasına dikkat çekmesiyle başlamıştı: “Bu 
şekilde ev her zaman aydınlıktır.” Jeanneret, 
Sırbistan’ın Negotin kentinde, bir düğün tö-
reninde şarap ve çingene müziğinden sarhoş 
olup kendini “beyaz duvarlarla çevrili ve bir 
kafesle kaplı bir hanın avlusunda” bulduğun-
da, “onları çıplak duvarlı beyaz bir odada 
otururken görmenin” dramatik etkilerini uzun 
yıllar zihninde taşıyacaktır. Athos Dağı’ndaki 
Karakallou Manastırı’ndaki “beyaz badanalı 
odası” hakkında da notlar alan Le Corbusier 
için kireç badana, bu sadeleştirilmiş estetiğin 
yaratılmasında çok önemliydi. 

Le Corbusier için beyaz, 20. yüzyıl yaşamının 
zorluklarının üstesinden gelmek ve yeni tek-
nolojilerinin sunduğu potansiyelden yarar-
lanmak için gerekli olan “entelektüel netliği 
ve titizliği” de örtük olarak temsil ediyordu. 
1910’larda ve 1920’lerde geliştirildiği pürist 
görsel sadeliğin yanısıra dekoratif aşırılıklara 
bir tepki olarak düşündüğü mimari moderniz-
mi, düzen ve rasyonaliteden bahseden form-
larla yaratmaya, bu sayede de mimarlığın 
unutulmuş özünü bulup, “yeniden-kurtarma-
ya” çalışıyordu. 

Le Corbusier’nin yerel mimaride badana kul-
lanımını onaylayan tek modern mimar olma-
dığını bu noktada belirtmemiz gerekiyor. 20. 
yüzyılın ilk çeyreğinde birçok mimar, Akdeniz 
havzasındaki vernaküler mimariyle karşılaş-
maları sonrasında, Akdeniz’in parlak ışığına 
ve beyazına çizimlerinde ve anılarında sıklıkla 
yer vermelerine karşın hiçbiri, Le Corbusier 
gibi takıntılı bir biçimde metinsel söyleme, 
kitap ve yayınlara, manifestolara, projele-
re dönüştürme tutkusunda olmamıştır. Juan 
de Villanueva’dan Karl Friedrich Schinkel 
ve Pierre-François-Henri Labrouste’a, Adolf 
Loos’tan Gunnar Asplund ve Alvar Aalto’ya, 
Frank Lloyd Wright’dan Louis I. Kahn ve Luis 
Barragan’a, Bernard Rudofsky’den Walter 
Gropius’a tanınmış yüzlerce mimarı etkileyen 
Akdeniz coğrafyası ve yalın vernaküler mi-
marisi, hiçbirini Le Corbusier’nin bu özellikleri 
ömrü boyunca tekrar tekrar gündeme getir-
mesi kadar derinden etkilememiştir.30 

“Doğu Yolculuğu”ndan döndükten ve mimar 
olmaya karar verip, “Le Corbusier” takma adı-
nı aldıktan sonra, çıkarttığı öncü dergi L’Esprit 
Nouveau’da yayımlanan makalelerini derle-
yerek, 1923 yılında çok ses getirecek kitabını 
Yeni Bir Mimarlığa Doğru (Vers Une Architec-
ture) başlığıyla yayımlar. Bu ilk önemli eseri-
nin “Roma’dan Öğrenmek” adlı bölümünde 
Roma’daki St. Maria in Cosmedin Kilisesi’nin 
yalınlığını tarif ederken ilk kez beyazdan bah-
seder: “Tasarımı sıradan bazilikanın tasarımı, 
yani ahırların ve hangarların inşa edildiği mi-
mari formdadır. Duvarları ise kaba kireç sıvalı-
dır. Mekânda tek bir renk vardır, beyaz; olum-
lu olduğu için her zaman güçlüdür.”31

İki yıl sonra, 1925 yılında yayımladığı L’art 
décoratif d’aujourd’hui (The Decorative Art 
of Today / Bugünün Dekoratif Sanatı) adlı 
çalışmasında ise, kireç badanayı ve beyazlığı 
çok daha ileri götürüp, semantik anlamlarını 
dönüştürmeye ve içeriklerini modern bir an-
layışla yeni baştan doldurmaya girişir. L’art 
décoratif d’aujourd’hui, Le Corbusier’nin ilk 
kez L’Esprit Nouveau dergisinde yayımla-
nan ve sırasıyla şehircilik, mimari, tasarım 
ve Amédée Ozenfant’la ortak olarak resim 
alanlarını kapsayan makalelerine dayanarak 
yayımladığı dört kitabından biridir. İlk kez 
1925’te, Paris’teki ünlü “Art Deco” sergisiyle 
aynı zamana denk gelecek şekilde, bir kar-
şı-kitap olarak yayımlanmıştır. Kitap, tasa-
rımı tartışıyor ve sanat nesneleri ile faydalı 
nesneler arasında keskin bir ayrım yapıyor-
du. Le Corbusier’ye göre faydalı nesneler, 
sanat eseri olmayı amaçlamamalı, sade bir 
işlevselliğe sahip olmalıydı; örneğin mobil-
ya, “ev donanımı” olarak adlandırılmalıydı. 
Okuyucuyu ikna etmek amacıyla, bilimsel 
edevatlardan kamp ekipmanlarına, evrak 
dolaplarından züccaciye tasarımlarına, tüm 
ev aletleri için model olabilecek endüstriyel 
olarak üretilmiş yalın formlu artefaktların, 
basit işlevli birçok nesnenin görseli ve tek-
nik çizimi düşüncelerine eşlik ediyordu. Le 
Corbusier’ye göre fayda ve kullanışlılık gü-
zellikten önce gelmeliydi. 

Öte taraftan, badananın ve beyazın anlamı-
nı yüceltmeye yönelik ilk söylemsel girişimini 
de başlatan Le Corbusier, kitaptaki Le Lait de 
Chaux - La loi du Ripolin (A Coat of White-
wash; The Law of Ripolin / Bir Kat Badana 
- Ripolin Yasası) adlı bölümün açılışında, Ca-
nadian Pacific transatlantiğinin beyaz (ya da 
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açık renk) boyalı güverte cephesine ait siyah-
beyaz bir fotoğraf kullanır.32 Bu bölüm, Le 
Corbusier’nin Salon d’Automne’a tepki olarak 
“Ripolin Yasası” adı altında, tüm binaların be-
yazlatılması ve tüm iç dekorasyonların bir kat 
beyaz Ripolin33 ile boyanması için kurgusal 
bir yasa çağrısında bulunduğu bildiri metni-
dir. Manifesto niteliğindeki bu coşkulu metin-
de beyaz renk, ahlâki bir arınmayı, gereksiz 
tüm öğelerin mekândan temizlenmesi anla-
mında kendini-yenileme eylemini sembolize 
eder. Beyaz, ahlâk, dürüstlük ve saflığın bir 
metaforudur ve estetik olan her şeyin cisim-
leşmiş hâli gibidir. “Ripolin Yasası”nda beyaz, 
mekândaki renkli nesnelerin okunmasını ko-
laylaştıran, onları görünür kılan bir arka plan 
görevi de görür. Bu iddia, yerel kıyafetleri 
içinde Afrikalı Sultan Mahembe ve iki oğlunu 
beyaz bir fonun önünde koyu figürler olarak 
gösteren siyah-beyaz bir fotoğraf eşliğinde 
sunulur. Le Corbusier’nin belirttiği gibi: “Kireç 
badananın beyazı mutlaktır, her şey ondan 
sıyrılır ve kesinlikle kaydedilir; beyaz üstüne 
siyah, dürüst ve güvenilirdir.” Le Corbusier’in 
zihninde beyaz, Avrupa medeniyetinin so-
runlarını çözecek, ahlaki dekadanı giderecek, 
uyumlu bir kültür ve dengeli sosyal yapılar 
gibi geleneksel değerlere dönüşü mümkün 
kılacak bir tabula rasa işlevi görmektedir. Le 
Corbusier, geçmişin halk kültürlerinde “otan-
tik sadelik” olarak gördüğü şeye, yani kendi 

beyazlıklarına sahip olduklarını düşünen kül-
türlere bu yüzden saygı duyuyordu: “Badana, 
o zamandan beri insan yerleşimiyle ilişkilen-
dirildi. İnsanlığın doğuşu.”34

Le Corbusier için sorun daha çok sanayileş-
miş modern dünyadaki süsleme ve renklen-
dirmedeydi. Ona göre bu durum, kafa karışık-
lığı, düzensizlik, sahtekârlık, dengesizlik, itaat, 
narkoz ve kir kokan bir sorundu. Buna karşın 
beyaz, temiz, net, sağlıklı, ahlâki, akılcı, usta-
dır... Görünüşe göre beyaz, her yerdeydi, en 
azından Le Corbusier’nin çağdaşlarının ve ta-
kipçilerinin kafasında… Bu nedenle, Le Corbu-
sier ve çağdaşlarına göre beyaz medeniyetin 
rengiydi; beyaz olmayan renkler medeniyet 
eksikliğini işaret ediyordu.35

Le Corbusier beyaza dair bu provokatif fikir-
lerini Pierre Jeanneret ile birlikte 1928-1931 yıl-
ları arasında Paris’in Poissy banliyösünde inşa 
ettikleri Villa Savoye’da somutlaştırmıştı ve 
bu kanonik yapı onun beyaz “pürist villalar” 
serisinin de sonuna işaret ediyordu. Bu ne-
denle villanın mimari dili, saf ve net olmanın 
ötesine geçerek tam bir karşıtlıklar oyununa 
dönüşmüştü: Bu villa, beyaz boyalı ve keskin 
kenarlı tekdüze beton hacimler ile machine à 
habiter’nin (içinde yaşamak için bir makina-
nın) kutlanması, ancak aynı zamanda formu 
ve mekânsal dili ile ifade bulan lirizme, yani 
machine à émouvoir’a (duygu için makinaya) 
da bir övgüdür.36 

Le Corbusier’nin fikirlerini yaymak, yazdıkla-
rını inşa etmek ve inşa ettiklerini de yayım-
lamak amacıyla kullandığı mimari medyanın 
benzerini Theo van Doesburg da kullanmak-
taydı. 1924 yılından vefat ettiği 1931 yılına 
kadar Het Bouwbedrijf dergisinde yazdığı 
eleştiri yazıları ve izlenimleri ile Avrupa mi-
marlığındaki yenilikleri takip ediyor ve gi-
derek yaygınlaşan “beyaz” kübik mimarlığın 
Fransa, Almanya, Avusturya, Çekoslovakya, 
Sovyetler Birliği, İtalya, İspanya, Yugoslav-
ya ve Polonya’daki öncü örnekleri hakkında 
makaleler yayımlıyordu.37 Mark Wigley’in de 
vurguladığı gibi 1920’lerin bu beyaz kübik 
“görünüşü” moderniteyi aklayan bir propa-
ganda argümanına dönüşmekteydi. Daha-
sı, bu eğilim 1932’de MoMA’da sergilenen ve 
daha sonra “Uluslararası Üslup” adını alacak 
olan mimarlık sergisi sayesinde giderek güç-
lenecek, yenilikçi ve etkileyici sergileme man-
tığı sayesinde erken modernizmin beyazlığı 

5

5 Kazimir Malevich, 
“Suprematist 

Composition: White 
on White”, 1918. 

Fotoğraf: Stolbovsky 
/ CC PDM 1.0



betonart | beyaz | 17

başka coğrafyalarda da hızla benimsenecekti.
Çok ses getiren bu sergiden iki yıl son-
ra, ilk kez 1934 yılında New York Belediye 
Başkanı’ndan aldığı davet üzerine, sonra iki 
kez daha gideceği New York ve ABD hak-
kındaki izlenimlerini Quand les cathédrales 
étaient blanches, Voyage au pays des timides 
(Katedraller Beyazken; Utangaçlar Ülkesine 
Yolculuk) başlığı altında toplayan Le Corbu-
sier, 1937 yılında yayımladığı bu kitapta beya-
zın içeriğini tümüyle dönüştürecek ve kitleleri 
manipüle etmek üzere düpedüz propaganda 
amacıyla kullanacaktır.38 Le Corbusier kitabın 
tümüne yayılan ve neredeyse her 3-5 sayfada 
bir tekrar eden “When the cathedrals were 
White…” (Katedraller Beyazken…) mottosunu 
metaforik bir içerikte kullanıyor ve ABD yol-
culuğunda gördüğü her şeyi Fransa’dakiler 
ile karşılaştırmaya sokuyordu. Atilla Yücel’in 
kitabın Türkçe basımı için yazdığı sunuş ya-
zısında da belirttiği üzere, “Alt başlığı olmasa 
‘Katedraller Beyazken’ başlık olarak kitabın 
içeriği hakkında tereddüt uyandıran bir ifade. 
Le Corbusier yazınına aşina olanlar okuma-
dan da bunun mecazi bir anlamı olduğunu 
sezebilirler, ama bu mecazın bir ABD yolcu-
luğu sonrasında bu ülke hakkında ve bu ülke 
üzerinden yazarın kendi ülkesine yansıyan 
görüşleri hakkında içerdiği anlamı sezmek 
zordur. Bu ancak sayfalar, izlenimler, birey-
sel aktarım ve yorumlar arasında gezinmeye 
başladıktan sonra anlaşılacaktır.”39

Le Corbusier kitabının giriş kısmında yaptığı 
“Beyaz Katedral” tanımıyla neyi kastettiği-
nin ipuçlarını da vermeye başlar: “Bu kitapta 
beyaz katedraller modern zamanların yanın-
da tanık olarak çağrıldığında, bu anıt rakipsiz 
bir yer kaplar; ruhu ortaya çıkarır. Kim hayal 
etti? Kim önerdi? Bilmiyorum; bilinmiyor; He-
nüz (veya neredeyse) kimsenin bilmediğine 
inanıyorum.”40 Ardından ABD ile Fransa kar-
şılaştırmasının en önemli referans noktasının 
“yenilik” anlamında kullandığı “beyaz” olduğu 
anlaşılır: “Aniden zamanın derinliklerine dal-
dım: Evet, katedraller beyaz, tamamen be-
yaz, göz kamaştırıcı ve gençti - siyah, kirli ve 
yaşlı değildi. Bütün dönem taze ve gençti.”41 
Fransa’nın içinde olduğu enkazdan kurtarmak 
amacıyla, katedraller yeniden beyaz kılınma-
lıydı: “Katedraller Fransa’ya aittir ve Manhat-
tan Amerika’dır. Tanrı’nın gökdelenlerinin far-
kında olan birinin geçmiş birikimlerine rağmen 
bu yirmi yıllık şehri taze fikirlerle düşünmek 
için ne güzel bir fırsat. Dünyanın bu yeni yeri, 

New York, Orta Çağ’ın özleriyle dolu bir kalple 
incelendi. Orta Çağlar? Bugün bulunduğumuz 
yer burası: Dünya düzene sokulmalı, enkaz yı-
ğınları üzerinden düzene sokulmalı; tıpkı daha 
önce antikitenin enkazı üzerinden yapıldığı 
gibi, henüz katedraller beyazken.”42

Le Corbusier niyetini kitabın başında bir 
kez açıkladıktan sonra, “beyaz”ın ve “beyaz 
olma”nın anlamını kendi ideolojisi doğrultu-
sunda yeniden dolduracak, birbiriyle ilişkisi 
olmayan, hatta zaman zaman çelişkili bir dizi 
açık ve örtük çağrışımlarla anlamını muğlak-
laştırıp, esnek kılacaktır. Kitabın iç kurgusu 
da zaten benzer bir kurguyla inşa edilmiştir. 
Bölümlere ayrılmış kitapta, paragraflar ara-
sında bile kopukluklar, hatıralar ile savunduğu 
düşünceler arasında sıçramalı geçişler vardır. 
Okuyucunun dağılıp, savrulmaması için sürek-
li olarak “When the cathedrals were White…” 
(Katedraller Beyazken…) mottosu tekrar edi-
lerek, içeriği ve anlamı metnin gidişatına göre 
farklı farklı doldurulur. Le Corbusier bununla 
kalmaz, okuyucuyu irkiltecek, hatta irrite ede-
bilecek, her şeyin ak ve kara olduğu ikili kaba 
karşıtlıklar kurmaya (temiz-kirli) ve okuyucuyu 
taraf seçmeye zorlar. Okuyucu her zaman iyi-
kötü, saf-bozulmuş, ahlâklı-düşkün, güzel-çir-
kin arasında (sözde) seçim yapmaya zorlanır. 
Metindeki tüm iyi değerler tabii ki “beyazlığa 
övgü” niteliğindedir. Akılda kalıcı sloganvari 
cümleler birbiri ardına sıralanarak okuyucu, ta-
raftar gibi coşturulmaya, harekete geçirilmeye 
çalışılır. Le Corbusier’nin yılmaz bir inançla ki-
tabının her paragrafında veya sayfasında yine-
lediği bu tezahürat benzeri cümleler, beyazın 
yüceliğine yönelik metaforik ifadeler, onun 
okuyucuyu manipüle etmek için bulduğu 
önemli ikna mekanizmalarından bazılarıdır.43

Le Corbusier, “beyazı yüceltmek” ve yeni bir 
başlangıç için gerekli gördüğü “badanayı” her 
şeyin sembolü haline getirmekten hiç kaçın-
maz.44 Süsleme sorunun ötesine geçildiğin-
de beyazın varlığını meşru kılmak için geriye 
onun için bir tek “hijyen ve saflık” kalıyordu: 
“Badana, mimarlıkta süslemenin ortadan 
kalkmasına rağmen bir türlü sonlanmayan 
arındırma süreci için de bir metafor haline gel-
mişti. Beyaz, hijyen amacıyla temizlenmiş her 
şeyin sembolü haline gelebildiğinde ancak 
modernizasyon süreci tamamlanabilmişti.”45 

Aranılan saflık ve hayali kurulan yeni gele-
nek kendini farklı bir coğrafyada, Akdeniz’in 
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orta yerinde, Yunanistan’ın Kiklad Adaları’nda 
gösterecekti: “Gerçek bir kültür kendini taze 
renk, beyaz keten ve temiz sanatla gösterir. 
Yunanistan’ın Kiklad Adalarındaki volkanik 
bir topografyanın tekerlekli sandalye, bisiklet, 
arabanın girişini engellediği, ulaşımın sadece 
katır sırtında mümkün olduğu adalarda; ge-
leneklerin bin yıllık olduğu yerde; köylerde 
hâlâ Agamemnon veya Ulysses’i tanıyor gibi 
göründüğün yerlerde; yaşayan böylesine bir 
kültür geleneği, evin basamak taşlarının ve 
evin önündeki kaldırım taşlarının birleşim yer-
lerinin her Cumartesi parlak badanayla, ışıltılı 
bir telkâriyle boyanmasını gerektirir... Böyle-
ce Adalarda her Pazar, temizlik ve beyazlıkla 
başlar; hayat bu tanıklıkla büyülüyor: temiz 
ol. Güzelim Fransa’nın içinden bir arabay-
la geçtiğinizde, her zaman yenilenen ya da 
yenilenebilen bu temel yaşam duygusunun 
yok olduğunu göreceksiniz; çatlak duvarla-
rın, pisliğin ve ihmalin ruhumuzun efendileri 
olduğunu… burası ve orası dışında, her saatin 
erdemine hâlâ inancın olduğu yer.”46

Le Corbusier’nin de işaret ettiği gibi 1930’lar, 
beyazın anlamının ve ilham kaynaklarının 
başka yerlerde, Akdeniz havzasında yeniden 
aranmaya başlandığı yıllardır.

modern mimarlık’ın söylemsel olarak yunan 
vernakülerini keşfi
1930’larda Yunanistan’a gelen yabancı mi-
marların bu coğrafyaya bakışlarındaki deği-
şim, geçmişin klişeleşmiş anlatılarına mahkûm 
edilen birçok Akdeniz şehri için de katalizör 
işlevi görmüştür.47 

İkinci Dünya Savaşı’nın arifesinde, 1933’te 
dönemin seçkin modernist mimarlarından 
bazıları, Congrés Internationaux d ‘Architec-
ture Moderne’in dördüncüsünü (CIAM IV) 
Atina’daki Ulusal Teknik Üniversitesi’nde dü-
zenlenen etkinliklere de katılabilmek amacıy-
la Marsilya’dan Pire’ye doğru yelken açacak 
SS / Patris II gemisinde düzenlemeye karar 
verdiler. “İşlevsel Şehir” temalı CIAM IV Kong-
resi kapsamında dönemin öncü modernist 
plancı ve mimarları tarafından detaylıca ince-
lenen işlevsel şehirler vaka çalışmaları olarak 
analiz edilip, tartışılacak, kongre sonrasında 
ise Mora’ya ve Kiklad Adaları’na turistik gezi-
ler düzenlenecekti.

Yunan takımadalarının vernaküler konutlarını 
modern mimari ile ilişkilendirmek, CIAM IV’ün 
hedefleri arasında en şaşırtıcı fikirlerden bi-
riydi. Mimarlık Fakültesi Dekanı Anastasios 
Orlandos, 2 Ağustos 1933’te yaptığı karşı-
lama konuşmasında, Yunan adalarının yapı 
geleneğinde modern mimarinin kökenlerinin 
izlerini sürüyor, adalardaki evlerin kübik şe-
killerini modern mimarinin arketipal kökeni 
olarak sunuyordu: “(…) Keyifli Ege adalarımızı 
ziyaret ettiğinizde, (…) mutlak sadeliğe, dü-
zenlemenin mantığına, Delos’un antik evleri-
nin kutsal hatlarına hayran kalacaksınız, ama 
hepsinden önemlisi çevre adalardaki evlerin 
büyüleyici manzaralarına. (…) Yapılardaki ana 
hatların, girinti ve çıkıntıların kombinasyonla-
rını, modern bir mimarın sadece kendi kom-
pozisyonlarında olmasını isteyeceği türden 
düzlemlerin başarılı buluşmasını bu mütevazı 
konutlarda fark ettiğinizde hiç şaşırmayacak-
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sınız. (…) biçim ve işlevin mükemmel uyu-
munun bir sonucu olarak (…) üretildiğini (…) 
süslemenin mutlak yokluğunu (…) fark ede-
ceksiniz (…); ayrıntıyı özüne feda eden büyük 
bir gerçekçilik.”48

Orlandos, Kiklad Adaları’nın vernaküler inşa 
geleneği ile modern mimarinin biçimlerini iliş-
kilendirerek meşrulaştıran ilk kişi değildi. Bau-
hauslu Macar Fred Forbát (1897-1972) 1933’te 
Yunanistan’da iken, Sigfried Giedion’a mo-
dern Yunan mimarisinin durumunun olağa-
nüstü olduğunu, adaların geleneksel mimarisi 
ile kübist ve konstrüktivist eserleri ilişkilendi-
rerek, Yunanistan’da “geleneksel ve modern 
mimari arasında belirgin biçimsel farklılıkların 
olmamasını olumlu” bulduğunu söylemişti.49 
Ege vernaküler mimarisi ile modern mimar-
lık arasında “beyaz” ve “yalın kübik formlar” 
üzerinden benzerlik kurulmasında, söylemsel 
kökenin inşasında ve yayılmasında CIAM Ge-
nel Sekreteri, Le Corbusier hayranı mimarlık 
tarihçisi Sigfried Giedion’un etkisi ise muaz-
zamdır.

Ocak 1934’te ünlü Cahiers d’Art dergisi, 
Yunanistan’a ayırdığı üçlü sayıda, modern mi-
marlık ile Yunan vernaküler mimarlığı arasın-
daki yakınlığı belgelediği için Yunanlı modern 
mimar Panos-Nikolis Djelepy tarafından çeki-
len Santorini fotoğraflarına yer veriyor ve Ege 
vernaküleri ile modern mimari arasındaki gör-
sel benzerlikleri vurgulayan Giedion’un San-
torini adasındaki Pyrgos köyüne ait fotoğraf-
larını derginin aynı sayısında yayımlıyordu.50 
İki Bauhauslu Marcel Breuer ve Herbert 
Bayer’in 1934’te Kiklad Adaları’nı ziyaret et-
melerinde de Giedion doğrudan etkili olmuş-
tu. Her iki mimar, CIAM IV’e katılmamışlardı 
ama eski Yunan kültürünü Avrupa kültürünün 
beşiği olarak gören Giedion’un Yunanistan 
hakkındaki açıklamalarından oldukça etkilen-
mişlerdi. Breuer, Bayer’e yaklaşan seyahatleri 
hakkında şunları yazıyordu: “Yunanistan. Bu-
rası, Giedion’a göre, her şeyden çok daha il-
ginç bir yer olmalı.”51

Emilia Athanassiou vd.’ne göre 1930’lu yıl-
lar, modern mimarlığın kökenleri olarak Orta 
Avrupa dışındaki coğrafyaların fark edilme-
ye başlanması, Batı’nın kendine ait gördüğü 
otantik modernite anlayışının aşılarak, çoklu 
moderniteleri kabul etmeye başlaması açı-
sından da önemli bir tarihsel aralıktır.52 Ancak 
coğrafyayı İtalya ve Yunanistan’dan daha gü-

neye, Kuzey Afrika’ya doğru çevirdiğimizde 
hem kübik mimari hem de beyazlık anlam de-
ğiştiriyordu: “[Modernistler] basitliği, işlevsel-
liği ve estetik saflığıyla mükemmel bir şekilde 
modern olarak tanımladıkları ‘ruhları’ndan 
dolayı Yunan anıtlarından ‘dersler’ çıkarmayı 
önerdiler. Le Corbusier yazılarında, başlar-
da ‘Akdeniz’ yerine ‘Helen’ hakkında yazdı. 
Le Corbusier bunları yazarken aklında, arka 
planında mavi gökyüzü, deniz ve sarp man-
zaraların olduğu beyaz badanalı kübik yapılar 
ve çatı terasları olmasına karşın, tüm bunlar 
Cezayir’deki sömürge mimarlarının 1920’le-
rin sonunda ‘Akdeniz’ başlığı altında bahset-
meye başladıkları şeylerdi. Diğer bir deyişle, 
sömürgeleştirilmiş Kuzey Afrika’daki mimar-
lar aynı biçimsel modellerle ilgileniyorlardı, 
ancak yazılarında klasik göndermelere vurgu 
yapmak yerine, ‘Akdenizlilik’in diğer yönle-
rinden yararlanıyorlardı.”53 Bu nedenle gerek 
beyaz, gerek kireç badana, gerekse de verna-
küler mimari, sömürgeleştirilmiş Kuzey Afrika 
ve Güney Akdeniz coğrafyasında çok daha 
politik, ideolojik ve hegemonik anlamlar edi-
necektir. Bu yeni anlam katmanı, İkinci Dün-
ya Savaşı döneminde ve sonrasında Faşiz-
min “beyaz ve kübik dili”, yani “beyaz(lığ)ın  
sömürgeci gücü” nedeniyle daha derin ve ka-
lıcı bir hâl alacaktır.54

II. dünya savaşı sonrası vernakülerin 
yeniden-yükselişi
Avrupa’nın yerle bir oluşu, Uluslararası 
Üslup’un Kuzey ve Güney Amerika’daki müt-
hiş yayılımı, saf ve yüce beyaz’ın sahraaltı 
ve tropikal iklimlerle karşılaşması, mimarlık 
gündeminin “yeni anıtsallık” peşinde koşuyor 
olması, ana akım dışındaki yeni arayışları da 
gündeme getiriyordu.55 Sibyl Moholy-Nagy, 
anonim mimarlıkların en iyi örneklerini araş-
tırmak için 1948-1952 yılları arasında 34 ülkeyi 
gezmiş, 1953 yılında Architectural League’den 
kazandığı Arnold Brunner Burs Ödülü saye-
sinde 1957 yılında Native Genius in Anonymo-
us Architecture adlı çalışmasını yayımlaya-
bilmişti.56 Ama ondan yedi yıl sonra, 1964’de 
MoMA’da açtığı sergi ve ona eşlik eden  
Architecture Without Architects. A Short Int-
roduction to NonPedigreed Architecture adlı 
kitabı ile Bernard Rudofsky, dünya çapında 
bir ün kazanmış, tüm ilgiyi vernaküler/halk/
yerli/anonim mimarilere, özellikle de Akdeniz 
vernakülerine yeniden çekmiştir. Artık kireç 
badanalı beyaz vernaküler mimarlıklar mo-
dern mimarlığın hegemonyasından kısa bir 
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süreliğine kurtulup, kendi özgül yerelliklerinin 
tadını çıkartacaklardır. Ta ki 1981’de “Eleştirel 
Bölgeselcilik” ile yeniden modern ile aşılanın-
caya, kültürel kimlik kaygıları tüm Akdeniz 
havzasını sarıncaya kadar…57

turistik bakış, reklam, küresel kapitalizm 
çağında lakonizm 
“Bugün, Akdeniz mimarisi fikri hiçbirimize 
yabancı değildir. Bu konuyla ilgili kahve-ma-
sası kitaplarında, genellikle kırmızı kiremitli 
ve sarmaşıklı rustik villaları, bir başka deyişle 
Güney Avrupa taşra konut tipolojisine yakın 
avlulu evleri tasvir eden çok sayıda kitap bu-
lunur. Öğleden sonra siestaları ve suçsuz bir 
diyet etrafında dönen bir mimari ve zamanı 
yücelten ‘yaşam tarzı’ formülüne geri dönüş 
anlamında bu stereotipik görüntü, büyük öl-
çüde tüketicilere hitap eder. Bu nedenle, şu 
anda genel olarak ‘Akdeniz mimarisi’ olarak 
tanıdığımız şey, ifadeyi icat edenlerin aklın-
dan geçenlerden, yani düz çatı teraslı beyaz 
boyalı kübik evler ve kayalık kıyılardaki verna-
küler mimarilerden genellikle çok farklıdır.” 58

Gezginlerin anlatılarından, seyyahların gra-
vür ve fotoğraflarına, edebi metinlerden si-
nematik uzama,59 kanaat önderlerinden köşe 
yazarlarına, son olarak da blogger’lardan ins-
tagrammer’lara kadar kültür endüstrisine yön 
verenlerin betimlemeleri, anlatı ve temsilleri 
Akdeniz’i ve Akdenizlilik’in anlam dünyasını 
her an dönüştürerek, çoğullaştırmakta ve di-
namik tutmaktalar. Sürekli şantiye halindeki 
bu haz imgeleri, doğal olarak turizm endüst-

risinin arzuları kışkırtmaya, hayalleri pazarla-
maya yönelik deviniminin de temel yakıtıdır.60 
Küresel iletişim çağında, basılı ve sanal med-
ya ortamlarında dolaşıma girmesi için üreti-
len ve yeniden-üretilen “Akdeniz” imgelerinin 
mevsimlerden bağımsız olarak hep beyaz ile 
özdeşleştirilmesi, bu hayali imgeyi her yerde 
görmeyi talep eden kitlelerin arzularının sü-
rekli kamçılanmasıyla ve toplumsal bilinçaltı-
nın da canlı tutulmasıyla açıklanabilir. 

Akdeniz’in beyaz ve mavi renk ile temsil 
edilmeye başlanması görece yakın bir za-
manda, 1938’den itibaren Yunanistan’daki 
siyasal bir tercihle başlamış olması ilginçtir. 
Yunanistan’ın yalnızca Kiklad Adaları’nı kap-
sayan, kolera salgınına karşı binaların kireç 
badana ile boyanması gibi hijyen kaygısı ve 
ekonomik kısıtlılıklar nedeniyle verilmiş bu si-
yasi kararın, zaman içinde estetik bir değer 
kazanarak önce Yunanistan’a daha sonra da 
tüm Akdeniz ülkelerine yayılmasında turistik 
imge üretim mekanizmalarının etkisi de bü-
yüktür. 1929 yılında Venizelos hükümeti, tu-
rizmin gelişmesini kolaylaştıran ve 1930’larda 
yaratacağı ekonomik büyüme beklentisi ile 
Yunan Turizm Örgütü’nü [GTO] kurmuştu. 
General Ioannis Metaksas’ın önderliğinde 
gerçekleşen ve 1936 darbesiyle kurulan oto-
riter rejim ise tam tersine, Avrupa’da yaşanan 
muhafazakâr rüzgârın devamı niteliğindeydi. 
Öte taraftan, uluslararası arenanın dikkatini 
Yunanistan’a çekmiş olan Le Corbusier gibi 
öncü mimarlardan ve CIAM IV’ün sonuç bil-
dirgelerinden etkilenen diktatör Metaxas,61 
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1936’da Kikladlar’daki tüm evlerin beyaz ve 
maviye boyanması gerektiğine yönelik bir 
kararname çıkardı. Halk arasında “Metaxas 
Yasası” olarak anılan bu kararnameye göre 
tüm evlerin beyaza, kapı ve pencerelerin ise 
maviye boyanmasını şart koştu. Bu renk-
ler Yunan bayrağına ya da mavi gökyüzü ve 
Yunan denizlerindeki beyaz dalga köpükleri 
gibi milliyetçi çağrışımlara referans vermeye 
de çok açıktı. Bu iki renk, takımadalarındaki 
duvarları beyaza, kubbeleri maviye boyalı kili-
seler için de uygundu. Metaxas’ın Kiklad Ada-
larının tüm evlerinin kireçle boyanmasını em-
retmesinin ikinci ve asıl nedeni ise, o sırada 
Yunanistan’ı rahatsız eden kolera salgınından 
kendilerini korumaktı. Klor o zamanlar yaygın 
olmadığı için kireç hâlâ en önemli dezenfek-
tan olarak kabul ediliyordu. Dolayısıyla, “be-
yaz ve mavi”den oluşan Kiklad renk düzeni 
nispeten modern bir anlayışın ürünüdür. Bu 
anlayış, otuz yıl sonra Albaylar Cuntası (1967-
1974) döneminde de aynı yönde yapılan dü-
zenlemelerle devam ettirilmiştir.62

Yunan Ulusal Turizm Organizasyonu - GNTO 
(Yunanca E.O.T.) 1929 yılında kurulmasına ve 
küçük fonlamalar yapmasına karşın en büyük 
iki hamlesini İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
gerçekleştirebilecektir. İlki, Türkiye’deki Tu-
san moteller zincirinin63 bir benzeri olan ve 
1950-1974 arasında devam eden, “Xenia Otel-
ler Zinciri Projesi”dir.64 İkincisi ise 1975-1995 
arasında devam eden “Yunanistan’ın Gele-
neksel Yerleşimlerini Koruma ve Geliştirme 
Projesi”dir. Bu ikinci projenin ilk etabında, altı 
geleneksel yerleşim uygulama için seçilmiştir: 
Vathia (Mani-Mora), Byzitsa (Pelion-Tesel-
ya), Mesta (Sakız Adası), Oia (Santorini Ada-
sı), Papigko (Epiros) ve Fiskardo (Kefalonya 
Adası). Bu proje kapsamında 1991 yılına kadar 
16 yerleşim ve 119 yapı turistlerin konaklaması 
için uyarlanmıştır.65 Bu özel yerleşim alanla-
rından biri olan Oia kenti Kiklad Adalarında 
oluşu nedeniyle kitlesel turizm ile ilk yüzleşen 
yerlerden biridir. Yunanistan’ı temsil etmek 
üzere turizm tanıtım posterlerinde propa-
ganda amacıyla sıklıkla kullanılan Santorini, 
Stathatos’un işaret ettiği gibi artık ütopya 
benzeri hayali bir yere dönüşmüştür: “Bu 
temsiller, üzerinde güneşin her zaman parlak 
bir şekilde parladığı, denizin her zaman mavi 
ve durgun olduğu, tek tip Kiklad tarzındaki 
evlerin değişmez bir şekilde beyaz badanalı 
olduğu ve tüm sakinlerinin sürekli olarak ne-
şeli, misafirperver ve renkli olduğu hayali bir 
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beyazı nasıl bilirdiniz?
JÜRİ

Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu,
Birinciliği beyaza verdiler.

Özdemir Asaf

Beyaz ve mimarlık üzerine bir yazı kaleme al-
mak, çekici ama bir o kadar da ürkütücü bir 
iş. Mimarlık tarihinin ve mimarlığın disipliner 
kültürünün içerisinde beyaza iliştirilmiş ya da 
beyazla ilişkilendirilmiş, beyazın ardına giz-
lenmiş, beyazla varolmuş, ya da ipi biraz da 
beyaz yüzünden çekilmiş, beyaza yaslanmış 
o kadar çok şey var ki, ne derseniz deyin bir 
imge selinin altında kalıyor olduğunuz duy-
gusu kaçınılmaz. Nereden başlamalı, bu selin 
karşısında boğulmadan nasıl durmalı? 

Mimarlık tarihinde beyazla ilk tanışmamızı 
anımsamaya çalışalım: Derslerinizi günümüz-
den geriye dönük bir sırada aldıysanız büyük 
olasılıkla erken 20. yüzyıl modernizminin si-
yah-beyaz fotoğrafları üzerinden tanışmış 
olmalısınız. Eğer mimarlık tarihini kanonik bir 
perspektif ile anlatan bir hocanın öğrencileri 
olduysanız, aklınızda ilk olarak antik çağ hey-
kelleri ve tapınaklarının beyazı kalmış olma-
lı. Rönesans ve aydınlanma sonrası dönemin 
yeniden canlandırmacılığı üzerinden beyazın 
mimarlığa içkin bir -renk demeyelim hadi- 
öğe olduğunu öğrendiniz belki. Modern mi-

marlık için ya da mimarlıkta modernizm için 
beyazın kurucu bir renk olduğunu, antik çağa 
verilen sağlam referansların bu kurucu nite-
lik üzerinde etkili olduğunu düşünüyorsunuz. 
Belki de hikâyenin bundan ibaret olmadığını 
çok iyi biliyorsunuz.

Bu yazı kuramsal bir savın peşinde koşmak-
tan çok okurla sohbet etmeyi hedefliyor. Bir 
yandan beyaz ve mimarlık arasındaki ilişkinin 
kurulma biçimlerine dair bir derleme sunma-
yı, öte yandan da okurunun kafasında bu ilişki 
üzerine bir sorgulamanın başlamasını umu-
yor. Mimarlık tarihinde kısa bir gezintiye çıkıp, 
(bilimsel anlamda bir renk bile olmayan) be-
yazın neden belleğimizin renkler için ayrılan 
kısmında başköşede oturduğuna bir bakalım 
hep beraber. 

Niyetim beyaza ilişkin kabullerimizin nasıl ge-
liştiğine dönmek: Rönesans’tan bu yana antik 
çağ sanatını nasıl kavradığımıza bakmak, ay-
dınlanma döneminde bu kavrayışın nasıl dö-
nüşmüş olabileceği üzerine düşünmek ve 19. 
yüzyılın seçmeci ve yeniden canlandırmacı 
mimarlığına yönelik tepkilerle biçimlenen ve 
“mimarlıkta modernizm” ya da “modern mi-
marlık” adını alan 20. yüzyıl yeni mimarlığının 
kuruluşunda beyaza nasıl başrol verildiğine 
dair anlatıları kurcalamak.

Erdem  
Erten
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antik çağ sanatı, rönesans ve beyaz yanılgısı
2004’ten beri dünyayı dolaşmakta olan Gods 
in Color: Polychromy in the Ancient World 
(Renkli Tanrılar: Antik Dünyada Çokrenklilik) 
sergisinin hikâyesi 1811’de Alman ve İngiliz 
araştırmacıların Aegina adasındaki Aphaia ta-
pınağının kalıntıları üzerinde, büyük olasılıkla 
şaşırarak gördükleri parlak mavi ve kırmızı 
boya izlerinden başlıyor. Sergi günümüzde 
Münih Glyptothek’inde bulunan parçaların, 
morötesi ışınlarla taranarak saptanan renk 
pigmentleri uyarınca renklendirilmiş kopyala-
rını içeriyor.1 

Daha önce duymadıysanız, evet: antik çağ 
tapınakları ve sanatı renkliydi. Hem de sa-
dece renk değil, değerli taş ve metallerle de 
süslenmişti. 19. yüzyıl sanat dünyasını ikiye 
bölüp uzun bir süre meşgul eden bu tartış-
ma birbiri ardına ortaya çıkan bulgular son-
rasında 1850’lerde bitmişti de. Bu tartışmanın 
en ilgi çekici ürünlerinden biri Parthenon’un 
Gottfried Semper tarafından yapılmış rekons-
trüksiyon çizimleridir. İşin ilginci beyaza ya da 
mermerin beyazına ilişkin bu kabul Rönesans 
mimarlığı ve onu izleyen Neoklasik mimar-
lık örnekleri üzerinde de etkili olmuştu. Yani 
“modernizmin beyazı”ndan önce neo-klasik 
mimarlığın beyazı vardı.

O zaman nasıl oluyor da antik çağdan bize 
ulaşan heykelleri ve bazılarının da içinde bu-
lunduğu tapınakları beyaz olarak biliyor, renk-
lendirilmiş olmalarını hayretle karşılıyor, hatta 
bunu hızla bilinçaltımıza gönderiyoruz? Bir-
den çok sebep olabilir ama belki de en önem-
lisi müzeoloji ile yaşdaş görebileceğimiz, hat-
ta ünlü sanat tarihçisi Donald Preziosi’ye göre 
aynı şey olan sanat tarihinin kurucu öğretileri 
ve bu öğretilerin olumladığı görme biçimleri.2 

Aydınlanma sonrası biçimlenen bu disipli-
nin kurucusu Johann Joachim Winckelmann 
Geschichte der Kunst des Alterthums (Antik 
Çağ Sanatı Tarihi) (1764) adlı kitabında sana-
tın zirvesi olarak gördüğü Antik Yunan heyke-
line bakar, sanatın öncelikle biçimsel nitelikle-
rine göre değerlendirilmesi gerektiğini söyler. 
Winckelmann biçimi sonradan eklenen bir ni-
telik olarak gördüğü rengin önüne koyar. Ona 
göre biçim algısını en keskinleştiren, biçime 
yönelik ustalığı ortaya en çok çıkaran renk 
beyazdır: “Renk güzelliğe katkı yapar ama 
güzelliği ve onun biçimlerini zenginleştiriyor 
olsa da güzelliğin kendisi değildir. Işık huz-

melerini en iyi yansıtan ve en kolay algılanan 
renk beyaz olduğundan, güzel bir beden ne 
kadar beyaz olursa güzelliği de o kadar fazla 
olacaktır.” 3

Winckelmann’ın biçimin güzelliğinin renkten 
arındırılmış ve özellikle beyaz olması duru-
munda artacağını telkin etmesi, kazılardan 
çoğunlukla renklerini kaybetmiş olarak çıka-
rılan pek çok heykelin ya da yapı elemanının 
bulunduğu gibi sergilenmesine, hatta bazen 
üzerindeki renkli boya kalıntılarının sergileme 
öncesi temizlenmesine yol açacak, aralıklarla 
bu buluntuların renkli hallerine ilişkin spekü-
lasyonlar yapılmış olsa da, yakın bir geçmişe 
değin yayınlarda siyah beyaz fotoğraflar ağır 
basacaktır.4 Bu yargının salt müzeoloji değil, 
sanatın her alanında biçime ilişkin bakış açı-
sını nasıl şekillendirmiş olabileceği üzerine 
kestirimler yapmak, Aydınlanma sonrası güç-
lenen beyaz ırkın üstünlüğü ve sağlıklı beden 
ideali tartışmalarını nasıl beslediğini anlamak 
çok güç olmasa gerek.5 Winckelmann’la te-
melleri atılan Avrupa-merkezli sanat tarihi 
yazımı 1970’lerden bu yana ciddi bir eleşti-
rel sorgulama geçirmiş olsa da beyaza ilişkin 
bu yargının etkisi hâlâ sürmektedir. Bu uzun 
tartışmaya girmeye tabii ki niyetim yok, ama 
mimarlık ve beyaz üzerine kabullerimizin ar-
kaplanı açısından bu önemli bilgi bir kenarda 
dursun. 

3

1, 2 Aegina 
adasındaki Aphaie 
tapınağının alınlığını 
süsleyen okçu 
figürü ve “Gods 
in Color” sergisi 
için yapılmış renkli 
rekonstrüksiyon 

3 Gottfried 
Semper’in 1836’ya 
tarihlenen, 
Parthenon’un renkli 
durumuna ilişkin 
rekonstrüksiyon 
çalışması
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beyaz modernizm miti ve bir mimarlık 
tarihyazımı sorunu olarak beyaz
20. yüzyıl ile birlikte gelişen modernizmin mi-
marlıktaki yansımaları arasında beyazı arar-
ken hem mimarlık üretimi, hem mimarlık söy-
lemi, hem de mimarlık tarihyazımı açısından 
oldukça karmaşık bir alanın içine giriyoruz. 
Endüstri devrimi sonrasında nüfusun büyük 
bir hızla artmasıyla dönüşen 19. yüzyıl metro-
polleri sanayiye bağlı kirliliği ve özellikle işçi 
sınıfının çözüm bulunmayan barınma sorun-
ları sonucu çıkan salgınları kanıksamıştı. 19. 
yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında mimarlık 
ve kent üzerine düşünenlerin hayallerini bir 
yandan Alman dışavurumculuğunun düş-
şel ütopyaları gibi kurgular, diğer yanda Le 
Corbusier’nin Ville Radieuse’ü gibi işlevsel 
bir bölgeleme üzerinden kontrol altına alın-
mış, kentte ve iç mekânda sağlıklı yaşam ve 
hijyeni temel alan çevre önerileri meşgul edi-
yordu. Bu örneklerin belki de en ilginci Chica-
go kentinin zenginleşmesinde önemli rol oy-
nadığı düşünülen mezbahaların yanı başına 
1893’te inşa edilmiş ve City Beautiful (Güzel 
Kent) hareketine kaynaklık etmiş olan “Dünya 
Fuarı”dır. Geceleri elektrikle aydınlatılarak ışıl 
ışıl parlayan, yoğun süslemelerle bezenmiş 
beyaz neoklasik yapılarıyla fuar, ziyaretçi-
leri tarafından “Beyaz Kent” olarak adlandı-
rılmıştı. Sağlıklı, temiz ve zengin kent ideali 
üzerinden güçlü yeni dünya imgesini yaymak 

isteyen fuarın organizatörleri şüphesiz ki tüm 
yapıların beyaz olmasını tesadüfen talep et-
mediler. 

20. yüzyıl başına geldiğimizde 19. yüzyıldan 
kurtulmak sanat dünyasının önemli meşguli-
yetlerinden biri haline gelmişti. Neyi mi kast 
ediyorum? 1995’te Channel 4’da yayınlanmış 
olan Hidden Hands: A Different History of 
Modernism (Gizli Eller: Modernizmin Farklı 
Bir Tarihi) belgeselinin ikinci bölümü A Clean, 
White World (Temiz, Beyaz Bir Dünya), mo-
dern mimarların temizlik ve hijyene verdikleri 
önemin 1. Dünya Savaşı’nın pisliği ve korku-
larını bizzat yaşamış olmalarından ve hemen 
sonrasında yaşanan İspanyol gribi pandemi-
sinden kaynaklandığını vurguluyor.6 Bu ku-
şak için beyaz geride bırakılan kirli dünyanın 
üzerini örten bir örtü, her şeyi temizleyen bir 
sihir, kararlı bir ret ve inkârın giysisi gibidir. 

Mimarlıkta bu döneme odaklanan tarih me-
tinlerinde sıkça karşılaşılan deyimlerden biri 
“beyaz modernizm”dir. Bu deyim okuyanın 
aklına mimarlık tarihi açısından öncü gö-
rülmüş birçok yapının en belirleyici özelliği-
nin sanki süsten arındırılmış beyaz yüzey-
leri olduğunu yerleştirir. Modern mimarlığın 
hikâyesiyle ilgilenmeyenler için onu tanımla-
manın hızlı ve kolay formüllerinden biridir bu. 
Nedir gerçekten modern mimarlığı farklı kılan 

4 “Beyaz Kent” ya 
da Chicago Dünya 

Fuarı’ndan bir 
görünüm, 1893

4
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özellikler? Düz çatılar, saydamlık, camın kul-
lanımı, beton ve çelik taşıyıcılar, titiz bir ge-
ometrik düzenin güçlü ve sert çizgilerle ku-
rulduğu dinamik, asimetrik, kompozisyonlar, 
taşıyıcı yapı ve mekân bölücülerin net ayrımı 
ve birbiri içine akan mekânlar, süsten arındı-
rılmış, tarihi referansların olmadığı, soyut ve 
hacim vurgusuna öncelik veren kütle düzen-
leri, ve olmazsa olmaz beyaz yüzeyleri mi? 
Yoksa modern mimarlıkla birlikte hayal edilen 
yeni bir toplumsal düzen mi?

Sarah Williams Goldhagen Something to Talk 
About: Modernism, Discourse, Style (Üzerine 
Konuşulacak Bir Şey: Modernizm, Söylem, Üs-
lup) (2005) başlıklı yazısında mimarlık nesne-
sine ait biçimsel özellikleri saymanın modern 
mimarlığı tanımlamaya yetmeyeceğini, onu 
bir üslup cenderesine sıkıştıracağını belirtir. 
Mimarlıkta modernizmin bir üslup olarak gö-
rülmesinin yanlışlığına ve bu algının modern 
mimarlığın içerik zenginliğini ve karmaşıklı-
ğını örttüğüne, gizlediğine dikkat çeker.7 Mi-
marlıkta modernizmin çoğulcu bir söylemsel 
alan, bir paradigma olarak kavranmasını öne-
rir ve bunun için yeni bir tarihyazımı pratiği-
nin oluşturulmasını salık verir. Beyaz, üslup 
üzerinden yazılan indirgemeci tarihin ürettiği 
ve bu anlatının yaygınlaşmasıyla kalıcılaşan 
bir sorundur.

Modern mimarlığın kurucu soykütüğünü 
oluşturan kanonik tarih metinlerini yazan 
Sigfried Giedion, Nikolaus Pevsner, Emil Ka-
uffman, Henry Russell Hitchcock gibi tarihçi-
ler modern mimarlığı tanımlarken 19. yüzyılın 
adeta bir üsluplar resmi geçitine dönüşmüş 
olduğundan dem vururlar. Modern mimarlığı 
bu yeniden canlandırmacı ve seçmeci tavrın 
reddi üzerinden tanımlarken, modernizmden 
yeni bir üslup gibi bahsederler.8 “Modern” 
kavramı aslında pek çok öncü mimar tarafın-
dan tercih edilmez ve “modern mimarlık” ye-
rine “yeni mimarlık” deyimi kullanılırdı. Ama 
anımsamak gerekir ki 1932’de, bahsettiğim 
tarihçilerin 1960’lara kadar farklı kuşakları 
modern mimarlık üzerine eğiten kitapları he-
nüz daha piyasaya çıkmamışken, New York 
Modern Sanat Müzesi’nde açılan Modern  
Architecture: International Exhibition (Mo-
dern Mimarlık: Uluslarası Sergi) sergisi mo-
dern mimarlığı bir üslup olarak tanıtmıştı.9 

Hitchcock, Johnson ve MoMA’nın o dönem-
deki direktörü Alfred H. Barr Jr. Avrupa’daki 

yeni mimarlık örneklerini görmek için yaptık-
ları gezi sırasında Stuttgart’ı da ziyaret eder-
ler. Bu ziyaret sırasında aralarında Le Corbu-
sier, J.J.P. Oud, Peter Behrens, Mart Stam, 
Walter Gropius, Mies van der Rohe, Hans 
Scharoun gibi yeni mimarlığın önemli isimle-
rinin bulunduğu bir grubun tasarladığı Weis-
senhof konut sergisini görür ve MoMA’da bu 
yeni mimarlığı anlatacak bir sergi açmaları 
gerektiğine ikna olurlar. Deutscher Werkbund 
tarafından Mies van der Rohe’nin tasarım di-
rektörlüğünde 1927’de gerçekleştirilen Weis-
senhof konut sergisi üçlüye göre gelişmekte 
olan yeni mimarlığın çarpıcı bir bütünlük ama 
aynı zamanda çeşitlilik içeren vitrini gibidir. 
Ve tabii ki bu yapıların ilk göze çarpan özelliği 
“beyaz” olmalarıdır. 

Sergi için hazırlanan özgün kataloğun yeni-
den düzenlenmesinden sonra basılan kitap 
The International Style: Architecture after 
1922 (Uluslarası Üslup: 1922’den Sonra Mi-
marlık) adıyla yayınlanacak ve yeni mimarlık 
“üslubunun” uluslararası bir karakteri oldu-
ğu iddiasını ön plana çıkaracaktı. Avrupa’da 
mimarlığa toplumsal bir görev atfeden yeni 
mimarlığın pek çok öncüsü sergiyi ve sergi 
sonucu yayınlanan kitabı gelişen yeni mimar-
lığa ihanet olarak görecek ve sert tepkilerle 
karşılayacaktı. 

Henry Russell-Hitchcock ve Philip Johnson 
(sergi hazırlıkları sırasında henüz mimarlık 
eğitimi görmemiştir), Avrupa’nın farklı ülkele-
ri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 1922’den 
1932’ye kadar geçen sürede üretilmiş ve ser-
giye alınmış olan örnekler ile uluslararası bir 
üslubun doğmakta olduğunu göstermekte-
dirler. Üslubu karakterize eden temel özel-
likler, işlevsellikle birlikte üç temel ilkedir: 
hacim olarak mimarlık, süslemeden kaçınma, 
açıklıklar ve taşıyıcı yapının düzenliliği. Yüzey 
kaplamaları düzlemlerin yalınlığını güçlendir-
meli, basit bir sıva tercih edilmelidir.10

siyah-beyaz fotoğrafların sergiledikleri ve 
sakladıkları
Beyaz modernizm mitinin ortaya çıkışı ve 
modern mimarlığın bir stil olarak algılanıyor 
olmasının gerisinde mimarlık yayıncılığında 
fotoğrafın kullanımıyla bağlantılı nedenler de 
vardır. 11 Özellikle 1919 ve 1930 arasında ba-
sılmış birçok önemli kaynak gelişmekte olan 
yeni mimarlığı siyah-beyaz fotoğraflar ara-
cılığıyla tanıtmış, bu kaynaklardaki mimarlık 
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temsilleri yeni bir mimarlık hareketinin ortaya 
çıktığına dair bir tutarlılık ve bütünlük algısı 
yaratmış,12 aynı zamanda modern mimar-
lık örneklerindeki sofistike renk ve malzeme 
uygulamalarının gözlerden uzak kalmasına 
neden olmuştur. Modern mimarlığı inşa edil-
miş örneklerden değil de yayınlardan izleyen 
önemli bir kitle 1950’lerde mimarlık yayıncılı-
ğında renkli fotoğraflar yaygınlaşmaya başla-
yana kadar onu siyah beyaz fotoğraflar aracı-
lığıyla tanıyacaktır.

Mimarlık fotoğrafçılığının erken 20. yüzyılda 
geçirdiği gelişim modern mimarlık örnek-
lerinin etkisini daha da arttıracaktır. Joseph 
Rosa, 1998’de History of Photography dergi-
sinde yayınladığı “Architectural photography 
and the construction of modern architecture” 
(Mimarlık fotoğrafçılığı ve modern mimarlığın 
inşası) başlıklı yazısında mimarlık fotoğrafçılı-
ğının kıta Avrupa’sında yavaş ilerlediğini, ama 
Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 
yeni mimarlık fotoğraflama yöntemlerinin 
geliştirildiğini belirtir.13 Avrupa’da pek çok 
mimar yapılarının fotoğraflanmasında hem 
profesyonel fotoğrafçılardan hem de fotoğ-
raf sanatçılarından destek alır ve mimarlığın 
fotoğraf yoluyla temsiliyeti yeni bir boyut 
kazanır. Rosa’ya göre siyah beyaz fotoğraf 
modern mimarlık pedagojisinin kıta Avru-
pa’sından Amerika Birleşik Devletleri’ne akta-
rılmasındaki en etkili araç olmuştur. Siyah-be-
yaz fotoğraflardaki derinlik ve kontrast, yapı 
ve yakın çevresiyle kurgulanan atmosferik 
drama adeta modern mimarlığın “ruhunu açı-
ğa vurur.”14 Fotoğrafın ömrü ve temsil ettik-
leri, kullanılarak eskiyen ve değişen yapının 
ömrünün çok ötesine geçecek, modern mi-
marlık örnekleri Julius Shulman, Ezra Stoller, 
Bill Hedrich gibi fotoğrafçıların yapıtlarıyla 
ölümsüzleşecek, hatta siyah-beyaz fotoğraf-
lar bazı yapıların yanlış biçimde restore edil-
mesinde rol oynayacaktır. 

1970’lerde gelişen postmodernizmle birlikte, 
modernizm siyah beyaz temsilleri gibi renk-
siz ve soyut olmakla suçlanacak, kasvetli ve 
cansız yaşam çevrelerinin baş sorumlusu 
olarak gösterilecektir. Kim Beil’a göre “Ulus-
larası Üslup” sergisinin inşa ettiği modern 
mimarlık imgesinin Avrupa modernizmi ve 
elitizm ile özdeşleştirilmesi, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde beyaz modernizm mitini kalıcı-
laştıran önemli etkenlerden biridir. İkinci Dün-
ya Savaşı sonrasında gelişen tüketim toplumu 

ve orta sınıf idealinin Amerikan kamuoyuna 
aktarılması, Amerikan modernizminin, özel-
likle California modernizminin ürettiği yapılar 
ve iç mekânların renkli fotoğraflarıyla gerçek-
leşecekti. House Beautiful dergisi gibi tüke-
tim kültürü odaklı dergiler, yalın iç mekânları, 
sade yüzeyleri, az sayıda mobilyayla döşen-
miş mekânlarını bahane ederek beyaz moder-
nizmin Amerikan orta sınıf ideallerine aykırı 
bir mimarlık olduğu argümanını yayacaktır.15 
Yeni nesnellik (Neue Sachlichkeit) düşünce-
sinin de etkisiyle Avrupa işçi sınıfına insanca 
bir yaşam sunma idealini sahiplenen Avrupa 
modernizmi amiyane tabiriyle Amerikan orta 
sınıfına “uymuyordur.” Bu mimarlık fazla yalın, 
fazla kasvetli, fazla toplumcu, fazla beyazdır, 
içi de “boş”tur. Siyah-beyaz geçmişe, renkli 
olan şimdiye aittir. Sahip olmak üzerine kuru-
lu bir kültürün böyle bir mimarlığı onaylaması 
beklenemez. 

beyaz duvarlar: “modern mimarlığın 
ergenlik üniforması” ya da aşil topuğu
Mark Wigley White, Walls, Designer Dres-
ses: The Fashioning of Modern Architecture 
(Beyaz Duvarlar, Tasarımcı Giysileri: Modern 
Mimarlığı Biçimlendirmek) adlı kitabının giriş 
bölümünde modern mimarlık için beyazın ta-
şıdığı anlamları sorgular. “Modern mimarlığın 
kimliği yüzeylerinin beyazlığından ayrılamaz 
gözükür. Eğer, farklı mimarları ve binaları  
biraraya getiren bir ilkeler ve uygulamalar bü-
tünü olarak ‘modern mimarlık’ diye bir şey-
den söz edebiliyorsak, bu paylaştıkları beyaz 
duvarlar yüzündendir”16 der. Foucault’nun 
Las Meninas analizinde de dile getirdiği gibi 
beyazla kodlanan mesajları deşifre edebil-
mek için beyaza ilişkin açıkça söylenenlere 
değil, resmin dışında, yani söylem dışında bı-
rakılanlara bakmak gerekir. Kısaca özetlemek 
gerekirse Wigley baş döndüren arşiv araş-
tırmasıyla geç 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyıl 
Avrupa’sında gelişen sağlıklı beden hareketi 
ve giyimin işlevsel ve basit hale getirilmesini 
savunan giyim reformu hareketinin ürettiği 
söylemsel içeriğin, örtük bir biçimde yeni mi-
marlık söylemine dahil edildiğini, mimarlığın 
beden, giyim ve modaya ilişkin argümanları 
kullandığını titizlikle ortaya koyar. Tarihin do-
labında bulduğu kostümleri üstüne geçirmeyi 
reddeden modern mimarlık “çıplaklığı” tercih 
etmiş, bedeninin üstündeki beyaz kostümü, 
moda kostümler giymenin adeta suç olduğu-
nu iddia ederek taşımıştır. Modern mimarlık 
söylemi ve onun kalıcılığını sağlayan söylem 
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odakları bu beyaz kostümün varlığını, onun 
da sonuçta bir kostüm olduğu gerçeğini yad-
sımış, bünyesinde güçlü bir biçimde var olan 
feminen ve moda kökenli içeriği baskılamıştır. 
Moda üstü olmaya, moda dışı kalmaya çalışır-
ken moda referanslı olmaktan kurtulamamış, 
üsluplar üstü olmaya çalışırken bir üslup ola-
rak nitelenmekten kaçamamış; kendini ısrarla 
kitle kültüründen ayrı var etmeye çalışırken 
yeni bir kitle kültürünün kurucusu olmuştur.17 
Modern mimarlığın beyaz giysisi, en az taşıyı-
cı yapı ve mekân organizasyonu kadar kuru-
cu bir öğedir, ama ondan püriten bir idealin 
doğal sonucu gibi bahsedilir. 

Wigley’nin de dediği gibi “Beyaz duvar, mo-
dern mimarlığı birarada tutan bir özellik ol-
manın ötesinde, modern mimarlığın parçalan-
masına sebep olabilecek kırılgan noktasıydı.” 
Nazilerin iktidara geldikten sonra Bolşevik ve 
köksüz olmakla suçladıkları modern mimarlı-
ğa saldırmak için Weissenhof konutlarının yer 
aldığı siyah beyaz bir kartpostalı şarkiyatçı ve 
ırkçı klişelere başvurup fotomontaj yoluyla bir 
Arap köyü haline getirmeleri; Weissenhof’un 
güçlü mesajını hoyratça ters yüz ederek mo-
dern mimarlık karşıtı propagandada kullan-
malarına şaşırmamak gerekir. 

1925’te yayınladığı “A Coat of White Wash: 
The Law of Ripolin” başlıklı kışkırtıcı makale-
sinde bir kat beyaz badananın tüm dünyayı 
temizlemeye yeteceğini söyleyen Le Corbu-
sier, 1930’ların sonuna geldiğimizde Reyner 
Banham’ın deyimiyle “modern mimarlığın 
ergenlik üniforması“ olan beyaz duvarlarını 
çoktan geride bırakmıştı.18 Smithson çiftinin 
yine Le Corbusier’den esin alarak kuramsal 
çerçevesini oluşturduğu ve 1970’ler ortasına 
kadar gücünü kaybetmeyen Neobrutalizm bu 
beyaz giysinin altında kalanlar üzerine yeni 
bir mimarlık dili inşa etti. Yapı malzemelerinin 
“dürüstçe” ifade edilmesini ilke edinen Neob-
rutalistlerin vazgeçtiği ilk öğe sıva ve beyaz 
duvarlar oldu.

Postmodern mimarlığın yükselişe geçmesiyle 
New York Five/New York Beşlisi ya da diğer 
adıyla The Whites (Beyazlar) olarak anılan bir 
grup New Yorklu mimar erken modernizmin 
görece saflığına dönmeyi önerirken, İtalyan 
rasyonalistlerinin ve Le Corbusier’nin beyaz 
dönemini çıkış noktası olarak görüyordu.19 
Le Corbusier modern mimarlığın “yeniden 
canlandırmacı”lığa konu olacağına, neo-mo-

5 Le Corbusier, 
Weissenhof’ta 
konut bloğu, 
1927, ön planda 
kadın sürücüsü 
ile Mercedes PS 
Roadster. ©Daimler

6 Weissenhof konut 
sergisi fotoğrafının 
Nazi propaganda 
aygıtı tarafından 
dönüştürülmüş hali

5

6

dern bir mimarlığın tartışılacağına herhalde 
ihtimal vermezdi: postmoderne karşı beyaz 
neo-modern! 

New York Five üyelerinden Richard Meier 
1984’te mimarlık sahnesinin Oscar’ı olarak 
kabul edilen Pritzker ödülünü alırken yaptığı 
kısa konuşmada başrolü gene “beyaz”a vere-
cekti : “…the whiteness of white is never just 
white/ beyazın beyazlığı asla sadece beyaz 
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değildir.”20 Meier’e katılmamak (farklı neden-
lerle de olsa!), mümkün olmasa gerek. Bugün 
şirketleşmiş mimarlık dünyasının zirvesindeki 
Meier mimarlığının beyazıyla, 1927 Weissen-
hof Konut Sergisi için inşa edilen konutların 
beyazı da aynı beyaz değil zaten. 

Mimarlık tarihi içindeki bu kısa gezintiden 
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çivit katmadan beyazlarımız 
ne kadar beyaz?
Kireç badananın içerisine küçük bir oran-
da çivit karıştırılınca kirecin beyazı kendini 
daha güzel gösterir, daha beyaz parlarmış.1 
Anadolu’da iyi bilinen ve sıkça kullanılan bu 
minik püf noktası bu yazı için bana yol gös-
terici oldu ve ben de Türkiye mimarlığındaki 
serüveninin peşine düştüğüm beyazın içine 
bir miktar “ak” denizin çivit mavisinden kat-
maya karar verdim. Bu kararla birlikte de za-
ten saf bir beyaz var mıdır diye düşünmeden 
edemedim. Görebildiğimiz dalga boyundaki 
tüm renklerin eşit olarak yansıtılması sonucu 
görünür olduğunu kabul ettiğimiz beyazın 
bir parça çivit mavisiyle eşitlik bozulduğunda 
daha beyaz algılanması biraz da hayat dersi 
gibi değil mi? Tam da buradan kültürel olarak 
beyaza atfedilen saflığı sorgulamak mümkün 
mü? Bu sorular üzerinden modern mimarlık 
kültüründe beyaza bakıldığında, modern mi-
marlığın Akdeniz yerellikleri ve antik kent ha-
rabelerinde vücut bulan yaratılış mitlerinden 
kimlik tartışmalarına uzanan bir rota gözler 

önüne seriliyor. Bu rotada şarkiyatçı hayalle-
rin merkezindeki “Doğu” ile Avrupa’nın güney 
kıyıları Akdenizli melez bir kimlikle harman-
lanırken bu sefer de çoğu kez monolitik gibi 
okunan “Batıdaki” Kuzey-Güney ayrımı daha 
belirgin hale geliyor: rasyonel, endüstriyel ve 
şehirli olan “Kuzeye” karşılık lirik, vernaküler 
ve daha kırsal bir “Güney.” İşte bu rota ve 
onun Türkiye’deki uğrak noktaları üzerinden 
notlarla beyaza bakış bu kısa yazının çerçe-
vesini belirleyecek.2 

hayaller akdeniz beyazı
Akdeniz eski dünyanın tam ortasında, Or-
taçağ T-O haritalarında T’nin Avrupa ve 
Asya’yı ayıran çubuğunda, Romalıların “Bi-
zim Deniz”i, bizim “Batı” (ak)denizimiz ve 
tarihler boyunca bir arzu nesnesi… Kültürel 
çalışmaların önde gelen isimlerinden Iain 
Chambers Akdeniz Geçişleri: Kesintiye Uğra-
mış bir Modernitenin Siyaseti (2008) kitabı-
nın girişinde Akdeniz’in bir arzu nesnesi ola-

Şebnem 
Yücel

1

1 Çakıl taşları, 
Fotoğraf: Şebnem 
Yücel 
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rak kültürel ve tarihsel inşasından bahseder. 
Napoleon’un askeri güçle “bilimsel” projeyi 
birleştiren Mısır Seferi’yle başlayan süreçte 
Akdeniz’in şarkiyatçı bir inceleme nesnesi ve 
modern zamanların coğrafi, siyasi, kültürel ve 
tarihsel sınıflandırmalarının bir ürünü olarak 
yeniden üretildiğini yazar. Modern, “ilerici” 
Batının “ötekilere” hükmettiği bu çerçeveden 
Akdeniz’in kendi “’geri kalmışlığı’ ve farklılığı-
nın, modern (kuzey) Avrupa’ya, kaybolmuş 
antikite dünyasının, kirlenmemiş doğanın ve 
saf başlangıçların aynasını tutan” estetik ve 
kültürel bir ölçüt haline geldiğini aktarır.3 

Akdeniz’in Napoleon’un Mısır Seferi’nden 
daha önce, on sekizinci yüzyılın ortaların-
dan itibaren bir nevi kültürel hac istikameti 
olarak pek çok mimar ve sanatçının rotasın-
da olduğunu; Yunan ve Roma harabelerinin 
çalışıldığı, “egzotik” Doğu ile ilk karşılaşma-
ların gerçekleştiği bu büyük turlarda Avrupa 
sanat ve düşün dünyasını etkileyen pek çok 
fikrin de yeşerdiğini biliyoruz. Mimarlık tarih-
çisi Barry Bergdoll Akdeniz’in, daha doğrusu 
Akdenizciliğin dalgalarının daha o dönemde 
gelişmekte olan modern mimarlığın kıyıları-
nı yeniden şekillendirdiğini, yaygın olan stil, 
söylem ve pratikleri yeniden tanımladığını 
yazar.4 Bergdoll’a göre “modern mimarlığın 
Akdeniz’in sıcak sularıyla ve onun kıyıların-
daki vernaküler mimarlıkla olan tartışmalı ve 
bir o kadar etkili angajmanı modern mimar-
lığın ana temasının hem semptomu hem de 
failidir.”5 Çünkü Akdenizciliğin dalgaları ken-
dinden önce hüküm süren akademik gelenek-
çilik, Greko-Roman kanonların baskınlığı, ve 
içsel bir tarihselcilik gibi, gene Akdeniz’den 
etkilenmiş kalıntıları silip süpüren bir saldırı 
niteliğindedir. 

Bergdoll’un da anlattığı gibi Winckelmann’dan 
Hoffmann’a, Schinkel’den Ruskin’e özellikle 
kuzey Avrupa’dan pek çok mimar, Akdeniz 
vernakülerini çalışmış ve sonrasında, yirminci 
yüzyılın neredeyse tamamında, Akdeniz ver-
naküleri, modernizmin ötekisi olmakla onun 
başlangıç miti olmak arasında bir yerlerde gi-
dip gelmiştir.

Modern mimarlıkla ilgili fikirlerini geliştirirken 
Akdeniz’den etkilendiğini bildiğimiz Le Cor-
busier kendini Akdenizli kabul ettiğini şöyle 
anlatır: “Hayatım boyunca bir dünya vatanda-
şı oldum. Kıtaları gezdim. Fakat bir tek de-
rin bağım var: O da Akdeniz… Formların ve 

ışıkların krallığı Akdeniz… Benim için ilk uya-
nış 1910’da Atina ile karşılaşmaktı: Işık ve me-
kan… ışık ve hacim, Akropolis… Her şeyimle 
Akdenizli addediyorum kendimi. Dinlendiğim 
zamanlar ve beslendiğim kaynaklar hep bu 
sevmekten hiç bıkmadığım denizde yerleşik… 
Denizin hareketi… sonsuz ufuk çizgisi.”6 

Muhtemelen bu Atina ziyareti, Berlin’den baş-
layan ve önemli bir kısmı Balkanlar ve Osman-
lı İmparatorluğu topraklarında geçen “Şark 
Seyahati”nin bir parçasıdır ve yılı 1910 değil 
1911’dir. Le Corbusier bu “Şark Seyahati”nde 
uzun zamandır merak ettiği İstanbul’a da uğ-
rar. Hayalinde şekillendirdiği İstanbul şehrinin 
ne kadar güzel olduğunu bildiği için ona ta-
pınmaya geldiğini söyleyecek kadar kendini 
bu karşılaşmayla büyülenmeye hazırlamıştır.7 

Zeynep Çelik’in aktardığına göre aynı yılın 
Mayıs ayında şehire denizden yaklaşırken Le 
Corbusier nasıl bir İstanbul ile karşılaşacağını, 
kademe kademe üç ayrı yerleşkenin, Haliç-
Galata ve Üsküdar üçlüsünün, nasıl görünür 
olacağını kafasında kurgulamıştır. Çelik’e göre 
Le Corbusier’nin yola çıkmadan okuduğu on 
dokuzuncu yüzyıl seyahatnamelerinde şehir 
her zaman denizden yaklaşımla tanıtılmaya 
başlanmış; “şehri oluşturan renklerin armoni-
si, kubbe ve minarelerle tanımlanmış ufuk çiz-
gisiyle hem doğal hem de yapılı çevrenin su 
üzerindeki yansımalarının”8 betimlemeleri bu 
imajı şekillendirmişti.9 Dolayısıyla Le Corbu-
sier, İstanbul’a yaklaşırken neyle karşılaşaca-
ğını zihninde pek çok kez prova etmişti: “Şu 
Haliç’in de İstanbul’un olmasını, İstanbul’un da 
tebeşir gibi çiğ bir beyazlıkta olmasını, üstü-
ne düşen ışığın gıcırdamasını, kubbelerin üst 
üste yığılan sütbeyaz mikyapları şişirmesini, 
minarelerin gökyüzüne doğru yükselmesini ve 
de gökyüzünün masmavi olmasını istiyorum… 
Beyaz ışığın kapladığı bembeyaz bir kent isti-
yorum; ama servilerin yeşil yeşil noktalar oluş-
turmasını da istiyorum. Ve de denizin mavisi 
gökyüzünün maviliğine karşılık verecek.” 10

Oysa hayallerinde şekillendirdiği beyaz kent 
yoktur karşısında. Kim bilir nereden oluşmuş-
tur bu “beyaz” beklenti? Çelik’in bahsettiği 
seyahatnamelerden, on dokuzuncu yüzyıl 
şarkiyatçı tablolarından11, ya da çarpıcı bir ta-
rihe sahip bir Akdenizli kent beklentisinden? 
Yağmurlu bir günde ulaştığı Haliç’te durum 
“külrengi sular”, “eski bir duvar gibi leke leke 
camiler” ve “koyu renkli evlerle” beklenti-
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lerinden tamamen farklıdır.12 Le Corbusier 
İstanbul’da kaldığı günlerde “fanilerinin evle-
rinin ahşaptan, Allah’ın bütün evlerininse taş-
tan” olduğu bu şehirde, dönemin yansımala-
rını görmekten mutsuzdur. Pera’nın sıkışık ve 
yüksek apartmanlarından suçunu Jön Türkle-
re yıktığı yeni camilerin bezemelerine kadar 
hayal kırıklıkları pek çok yerde karşısına çıkar. 
Ona göre eski camiler “beyaz kireç badana-
sının ihtişamı içindeydi. Açık seçikti biçimler; 
inşaat da kusursuzdu, güvenle gösteriyordu 
kendini.” Oysa yeni camilerde durum fark-
lıydı. “Jön Türkler babalarının basitliğinden 
utanmış olmalılar” diye yazıyordu Le Corbu-
sier: “Loti’nin önayak olup kurtardığı Bursa 
Camii dışında, Osmanlı ülkesindeki bütün ca-
miler iğrenç, tiksinti veren ve de isyan ettiren 
boyalı bir bezeme tarzının darbesini yemiş 
gibiler. Daha önce de söylediğim gibi, bu ca-
mileri sevmek için hem çok çalışmak, hem de 
sevmeyi istemek gerekiyor…”13 

Jön Türklerin yükselişini İstanbul’un büyük fe-
laketi olarak gören Le Corbusier bu gezisinden 
14 yıl sonra basılan Günümüz Dekoratif Sanatı 
(1925) kitabında “beyaz badananın insanların 
armoni içindeki kültürlerinin dengeli strüktü-
rünü bozmadan koruyabildikleri yerlerde var 
olduğunu” yazdıktan sonra Jön Türklere yap-
tığı eleştiriyi yeni Türkiye Cumhuriyeti’ne de 
uzatacak ve Mustafa Kemal’in Ankara’sında 

“yüzlerce yıllık başka bir uygarlığın daha yok 
olmasından” yakınacaktır: “Türkiye’de daha 
uzun yıllar beyaz badana olmayacak!”14

ankara pembe beyaz
Le Corbusier’nin yeni Ankara’ya neden bu ka-
dar tepkili olduğunu anlamak güçtür. Belki bir 
Doğu Akdeniz coğrafyası olarak Anadolu’nun 
geçirmeye başladığı değişim onun hayalin-
deki saflığın kaybına denk geliyordu, belki de 
Ankara’nın erken döneminde Milli Mimarlık 
Rönesansı dahilinde Vedat ve Kemalettin Bey 
gibi mimarların elinden çıkan eklektik görü-
nümlü ve süslemeli yapılaraydı tepkisi. Belki 
de daha basit bir şekilde bu projede kendisinin 
olmamasına hayıflanıyordu, kim bilir? Halbuki 
Cumhurbaşkanlığı Konutu tasarımının Giulio 
Mongeri’den alınıp Clemens Holzmeister’a 
verilmesini bir dönüm noktası olarak kabul 
edersek15 1930’lardan itibaren Viyana kübi-
ğinin hâkim olduğu yeni Ankara modern dil-
de inşa edilen ilk başkent olacaktır. Bununla 
birlikte Francis Ching, Mark Jarzombek ve 
Vikramaditya Prakash’ın “modernist mimar-
lığın etkileri zannedilenin aksine ilk olarak 
Avrupa’da değil, Türkiye’de hissedilmiştir”16 
diye yazdığı yeni Ankara’ya hakim olacak 
olan renk modern(-ist) mimarlığın beyazı de-
ğil, Ankara taşının pembesi olacak; resmi ve 
kamusal yapılar, içine Ankara’nın taşı çalınmış 
bir modern/beyaz dilde parlayacaktır. 

2

2 Şevki 
Balmumcu’nun 
tasarladığı Ankara 
Sergievi, 1933-34.  
Kaynak: Wikimedia 
Commons
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Ankara taşının pembe renginin ve fildişi sıva-
nın hâkim olduğu ama belki de mimarlık ta-
rihimizin en modern yapılarından biri, Şevki 
Balmumcu’nun 1931 yılında açılan uluslararası 
yarışmayı kazanması sonrası 1934 yılında inşa 
edilen Ankara Sergievi’dir. Bu yapının 1948 yı-
lında, İnönü tarafından Paul Bonatz’a opera bi-
nasına dönüştürmesi için teslim edildiğini, “çir-
kin bir kadınla evlendirilmeye çalışıyorum”17 
diyen Bonatz tarafından da kulesi kesilip, ekle-
nen süslemelerle pembe bir düğün pastasına 
çevrildiğini hepimiz biliyoruz. Balmumcu’nun 
mesleğe ve bir yerde hayata küsmesine sebep 
olan bu dönüşümde ülkeden genç bir mimarın 
modern yapı yapmasına verilen payenin eksik-
liğini de okumak mümkündür. İnanması güç 
de olsa Batı-dışı modern mimarlık örneklerinin 
yeterince modern olamayacaklarına dair inanç 
bugün de hâkim.

Balmumcu’nun 1928 yılında mezun olduğu 
Sanayi-i Nefise Mektebi’nden sınıf arkadaşı 
Seyfi Arkan da Erken Cumhuriyet Dönemi’nde 
Türkiye’nin en modern(-ist) yapılarını üretmiş-
tir. 1930-33 yıllarında Berlin’de Poelzig’in ofi-
sinde çalışan Arkan 1933 Şubat’ında Türkiye’ye 
döndükten sonra ilk önce çağrılı olarak katıl-
dığı Anakara’daki Hariciye Köşkü yarışması-
nı kazanmış, daha sonra da pek çok projenin 
yanında Ankara’da Makbule Atadan Villası ve 
İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Florya Deniz 
Köşkü’nü tasarlayarak o dönem mimarları ve 
özellikle Türkiye yıldızlar karmasını oluşturan 
sınıf arkadaşları arasında “Atatürk’ün Mimarı” 
ya da “Saray Mimarı” diye anılmaya başlamış-
tır. Bu projeler yalın modernist dilleri, asimetrik 
dengeleri, ve hatta Arkan’ın tasarladığı mobil-
yaları ile sadece ülke özelinde değil, uluslarara-
sı seviyede modernist dile hakimiyete ve kali-
teye işaret eder. Fakat Atatürk öldükten sonra 
önemli bir desteğini kaybeden Arkan’dan da, 
onun yapılardan da uluslararası yayınlarda ve 
mimarlık tarihi kitaplarında uzun yıllar bah-
sedildiğini görmek mümkün olmayacaktır. 
Onun yerine yine Sanayi-i Nefise Mektebi’nin 
1928 sınıfından Sedad Hakkı Eldem belki de 
Sinan’dan sonra en çok tanınan mimarımız 
olacaktır. Arkan’ın “dışsal” görmeden başarıy-
la kullandığı uluslararası, modernist dile karşı-
lık Eldem, moderni içselleştirme çabası içinde 
“Türk Evini” araçsallaştırır: “Ehemmiyet verdi-
ğim taraf, eski Türk evinin bugünkü modern ev 
telakkilerine şaşılacak derecede yakın olma-
sıdır. Bol pencereli ve aydınlık olduğuna daha 
önce işaret ettim. Planında serbestlik, konfora 

gösterişten fazla ehemmiyet verilmesi, malze-
me icaplarına daima sadık kalınması, bol tara-
çalar (hayatlar) ile bahçe ve avlu, yani tabiat 
ile evin sıkı sıkı bağlanması… Bunlar hep mo-
dern evlerde aradığımız vasıflar değil midir? 
Bunların hepsini eski Türk evinde buluruz… Le 
Corbusier de Türkiye’den çok ilham almıştır.”18

Sibel Bozdoğan “Makine Çağına Karşı Lirik 
Bir Anadolu/Akdeniz Modernizmi” başlıklı ya-
zısında Eldem’in 1928-29 yıllarında Paris’tey-
ken yaptığı “Anadolu/Akdeniz Evi” eskizlerini 
incelerken Eldem’in moderni içselleştirme ça-
basının temelinde sadece millileştirme arzu-
sunun değil, makine estetiğine öncelik veren 
bir modern anlayışına tepkinin de olabilece-
ğini gösterir. Bozdoğan’a göre bu eskizlerde 
gördüğümüz: “… ilhamını zamanın sınavından 
geçmiş vernaküler yapıların değişmeyen öğe-
lerinde ve basit formlarında arayan (revak, 
avlu, düz duvarlar) bir modernizmdir. Verna-
küler yapılarda olduğu gibi iklim, topograf-
ya ve peyzajla doğal bir ilişki kuran”’’yer’in 
(place) belirlediği, dolayısıyla her zaman ‘ço-
ğul’ ve heterojen bir modernizmdir. Modern 
evi bir ‘yaşama makinesi’ olarak sunan Cor-
busyen doktrinlerin reddidir.”19 Bu eskizler-
de tanık olunan “vernaküler modernizmin”, 
“Akdeniz’in kadim mimarlıkları gibi zama-
na dayanan bir modern mimarlık özlemiyle 
başladığını” yazan Bozdoğan “… Eldem bu 
anlamda, Le Corbusier, J. L. Sert, G. Ponti, 
C. E. Rava, F. Poillon ve başka sayısız Avru-
palı mimar kadar ‘Akdenizli’ ve onlar kadar 
‘modernist’dir” der.20

hilton amerikan beyazı
“Akdeniz Evi” eskizleriyle Akdenizli ve mo-
dernist tarafını ortaya koyan Eldem, 1952 
yılında başlayıp 1955 yılında tamamlanan 
İstanbul Hilton Oteli tasarımında Amerikan 
SOM firmasıyla yaptığı tasarım işbirliğinde 
ülkenin ikonik bir modern yapısına da ismini 
yazdırır. Pek çokları için Türkiye’deki ilk “ulus-
lararası stil” deki yapıyı simgeleyen İstanbul 
Hilton Oteli tasarımında Eldem’in varlığı iro-
nik olsa da, Eldem’in pozisyonunun bu proje-
yi Türkiye’ye daha fazla ait kılmak olduğunu 
SOM’in ortaklarından Nathaniel Owings’in 
günlüklerinde okuyoruz. Abartılı ve hatta ol-
dukça şarkiyatçı bir dille yazılmış olan metin-
den ayrıca ona göre Türkiye’ye ait olmanın 
ne demek olduğunu da görme fırsatını bu-
luyoruz: “İlham için karşımızda Aya Sofya ve 
Boğaz dururken harika bir bina tasarlamalıy-
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dık. Sonuç güçlü Türk motifleriyle Amerikan 
tesisat ve ısıtma sistemlerinin sağlıklı bir ka-
rışımı oldu. Ortağımız, bir İstanbullu olan ve 
beş dile hakim Sedad Eldem bizlere Türklerin 
o efsanevi katılığının mimarlarının karakter 
ve kişiliklerine de işlediğini gösterdi. Sedad 
Eldem Bunshaft’ı kendi sahasında mağlup 
ederken Bun’ın daha klasik uluslararası ter-
cihlerine karşılık zengin, cafcaflı ve romantik 
Türk mimarlığının üstünlüğünü korudu.”21

Owings’in bu yazdıklarını biraz da hayretle 
okuyoruz. İç mekâna dair birtakım düzenle-
melerin ve “uçan halı” giriş saçağının yapının 
bütünlüğüne karşı nasıl bir üstünlük oluş-
turduğunu anlamak mümkün değil ama bu 
betonarme yapı gridal cephesi ve prizmatik 
kütlesiyle sonrasında yapılacak pek çok “tu-
ristik otel”e öncülük etmiştir. Tabii bu duruşun 
ötesinde Türkiye’nin komünist Rusya’ya karşı 
Batı’nın bir neferi olarak NATO’ya dahil oldu-
ğu ve nihayet Batılı kabul edildiğini hissetti-
ği 1950’lerde, küçük Amerika olma hayalleri 
içinde, Hilton’un ayrı bir yeri vardı. Bu proje 
Amerika için de benzer nedenlerle önem ta-
şıyordu. 1955 yılında Readers Digest dergisin-
de Amerikalılar İstanbul Hilton Oteli’nin “daha 
iyi günler vadeden komünist bir propaganda 
olmadığının” altını çizerken Türklerin ağzın-
dan kendi propaganda metinlerini kaleme 
alıyolardı: “Yıkık duvarlar ve tarihi camilerden 
oluşan antik şehirlerinde bir tepede yükselen 
bu ultramodern yapı hakkında Türkler ne his-

sediyor? ‘Gururlu ve mutlu’ diyeceklerdir size. 
‘Bu bizim binamız, sahibi olduğumuz, bir Türk 
mimarla birlikte tasarlanmış, Türkiye Cumhu-
riyeti Emekli Sandığı tarafından finanse edil-
miş ve yüzde 95’inde Türklerin çalıştığı. Var 
gücümüzle ulaşmaya çalıştığımız modern-
leşmenin dünyanın bu yarısındaki en dinamik 
teşhiri. Bu daha iyi günleri vadeden bir komü-
nist propaganda değil, şimdi ve burada ger-
çekleşen Özgür Dünya’nın bir başarısı. Gö-
rebildiğimiz, gezinebildiğimiz, içinde yemek 
yiyip, içip, uyuyabildiğimiz. Burada dünyanın 
her köşesinden seçkin misafirlerimizi ağırla-
yıp bundan gurur duyabiliriz.’”22

anadolu mavi beyaz
İstanbul’da zamanının en büyük “turistik ote-
li” Hilton açılırken Halikarnas Balıkçısı Cevat 
Şakir Kabaağaçlı’nın başını çektiği bir grup 
entelektüel “Mavi Yolculuk”la Ege ve Akde-
niz kıyılarını turluyorlardı. Haikarnas Balıkçısı 
Bodrum’u bir sürgün yeri olmaktan çıkarıp 
mavi Anadolu’nun en önemli uğrak noktala-
rından biri haline getirmiş, Bodrum’un beyaz 
badanalı evlerine, Akdeniz’in ışığı altında ve 
Ege Denizi’nin kıyısında yeni bir gözle bakıl-
masını sağlamıştır. Hatta Balıkçı’nın Bodrum’u 
anlatışıyla Le Corbusier’nin “mimarlık ışık 
içinde biraraya getirilmiş hacimlerin bilgili, 
doğru, görkemli oyunudur” tanımı arasında 
büyük paralellikler vardır.23 Halikarnas Balık-
çısı şöyle yazar: “Kenti yapan mimar değil 
ışıktır, mavi gök, mavi denizdir. Meltem ma-

3 İstanbul Hilton 
Oteli’nin 1959 
yılından bir fotoğrafı.
Kaynak: Nationaal 
Archief Nederland, 
Fotocollectie Anefo 
koleksiyonu. 
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visi, Ege mavisi. Bununla birlikte insan, ‘Aca-
ba deniz mi kentin güzelliğini süslüyor, yoksa 
kent mi kıyısıyla denizi süslüyor?’ diye düşü-
nüp şaşırıyor.”24 

Daha sonra “Mavi Anadolucular” olarak bi-
linen ve Halikarnas Balıkçısı’yla birlikte Azra 
Erhat, Sabahattin Eyüboğlu, Melih Cevdet 
Anday gibi isimlerin de içinde bulunduğu 
ekip mavi yolculuklarında “Türkiye’de kökle-
şebilecek bir hümanizmaya” gidilecek yolları 
oluşturmaya çalışıyorlardı. Batı uygarlığının 
beşiği Akdeniz’di ve bu halk da Akdeniz kül-
türlerinin baş mirasçısı ve Akdenizliydi... 1956 
tarihli “Anadoluyu Dile Getirmek” yazısın-
da Azra Erhat: “Batı Kültürünün temeli diye 
Avrupa’da, Amerika’da aradığımız değerlerin 
hepsi Anadolu’dan çıkmadır… Öğrenme he-
vesimiz havada kalan soyut kavramlara tu-
tunmak için boşuna çırpınmasın, gözümüzün 
gördüğü, elimizin değdiği taşları ve toprak-
ları konuşturalım. Bize kitaplardan çok daha 
fazla bilgi vereceklerine şüphe yok… Biz ilk-
çağ kültürlerinin doğrudan mirasçılarıyız. Ne 
yazık ki, Avrupa bu kültür mirasımızı elimiz-
den almış, bizi bu mirasa yabancı kılmak için 
elinden geleni yapmış. Zamanla da yabancı 
olmuşuz gerçekten.”25 diye yazıp ekleyecek-
tir: “Bu kültür mirasını Türkiyeli insanlara kısa 
yollardan benimsetmek her Türk aydınının ilk 
görevi olmalıdır.”26 Bu yazısından yirmi iki yıl 
sonra da Erhat “yirmi yıl geçti ama Halikarnas 
Balıkçısı’nın istemi de düşleyemediği biçimde 
gerçekleşti.” diye yazar. “Bodrum Türkiye’nin 
bir numaralı turistik merkezi oldu, Mavi Yol-
culuk da birkaç sanatçı ya da sanatseverin 
tekelinden çıktı. Bu gelişmenin elbette ki iyi 
ve kötü yanları vardır, tartışılır: Bodrum’a akın 
bembeyaz Ege kentini epey bozdu, çevreye 
ve tüm kıyılarımıza dikilen tatil köyleri çev-
re kirlenmesine, kıyı yağmacılığına, daha bir 

sürü sorun ve dertlere neden olmaktadır. 
Mavi Yolculuk da bu kitabın ilk yazıldığı yıllar-
daki Mavi Yolculuk değildir artık. Issız koylar 
kalabalıklaştı, her bükte birkaç yat veya tek-
ne bulmak olağan karşılanır oldu. Bu yörelere 
her yıl karadan ve denizden gelen gezginlerin 
sayısı artmaktadır.”27

Gerçekten de 1970’lerde Bodrum ve kıyılara 
ilgi artıp kıyılar çoğu düşük bütçeli yazlık ko-
operatifler ve kaçak yapılaşmalarla kalabalık-
laşırken mimarlığımızın küçük ölçekli, beyaz 
badanalı ve Akdenizli seçkin konut yapıların-
dan bir kısmı da inşa edilmeye başlar. 1971’de 
Çanakkale yakınlarında tamamlanan Sedat 
Gürel’in evinden, 1973 yılında Bodrum’da 
Turgut Cansever’in restore edip eklemelerle 
genişlettiği eski Salih Efendi Konağı, şimdi-
ki Ertegün Evi’ne ve 1977 yılında Datça için 
bir milat yazan, Mavi Anadolu hareketinin de 
bir parçası olan şair, mimar Cengiz Bektaş’ın 
“Çağdaş, Akdenizli, Anadolulu”28 Kangotan 
Evi gibi yapılarına dek Akdeniz vernaküle-
ri, modern bir dilde ve başarılı mimarların 
elinde kıyılarımızda yeniden hayat bulmaya 
başlar. Ertegün Evi 1980’de ve Gürel Evi de 
1989’da Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü alıp bu 
ödülle yabancı basında yer almaya başlayın-
ca bu “eleştirel rejyonalist” Akdenizliler uzun 
zamandır eksikliği hissedilen uluslararası tanı-
nırlığın da öznesi olurlar.

“batı” dışından modernler hep mi kirli 
beyaz?
Modern Mimarlığın başlangıç mitlerinde ya-
tan Akdeniz, bizim de kimlik tartışmalarımız-
da anahtar bir konumda yer alıyor. “Zaten 
modern” olan (yerel) mimarlıkla, “zaten Ana-
dolulu” olan Batının hümanist kökenleri, bir 
Akdenizli olarak bizleri Doğu/Batı ikiliğinden 
kurtarırken, Kuzey/Güney ikiliğinden kurtara-

4 5

4 Ertegün Evi, 
Bodrum Kaynak: 

AKTC

5 Kangotan Evi, 
Datça. Kaynak: 

SALT Araştırma, 
Cengiz Bektaş 

Arşivi. 
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İzmir’de Hollandalı mimar Willem Dudok ve Türkiye 
bağlantıları üzerine bir dizi sergi ve sempozyum 
gerçekleştirildi. Dudok’un Ankara’da açılan sergisinde 
Balmumcu’nun Sergievi’nin (1931-1934) maketi de 
yapılarak Dudok’un işleriyle, özellikle Hilversum’da-
ki Snelliusschool (1930-1932) yapısının maketiyle 
birlikte sergilendi. Bunu yaparken de Balmumcu’nun 
Dudok’un “büyük bir hayranı” olduğu iddia edilip 
Dudok’tan etkilendiği ima edildi. Her ne kadar mimar-
lık tarihçilerimiz zaman zaman Sergievi’nin De Stijl ve 
Dudok etkileri taşıdığını belirtmiş olsalar da yaklaşık 
aynı yıllarda üretilmiş yapılardaki bu etkilenmenin 
yönü ve derecesi tartışma konusudur. Dönemin mima-
ri akımlarının estetik anlayışını paylaştıklarını belirtmek 
yerine herhangi bir kanıtı olmayan Dudok hayran-
lığının iddiası, 1920 ve 1930’ların estetik anlayışının 
uluslarası ideallerini bir kenara bırakarak Balmumcu’yu 
ve zaten pek çok badireler atlatmış olan bu eseri 
zan altında bırakmak anlamına gelmez mi? Neyse 
ki İzmir’deki sergide bu tavır devam ettirilmeyerek 
Dudok’un 1950’lerde İzmir için hazırladığı projelere 
odaklanıldı. 
Balmumcu’nun Dudok hayranı olduğu iddia edilen 
Dudok Türkiye’de çalışmaları kapsamında çıkan yazı 
için bakınız: “Dudok Türkiye’de”, Türkiye Hollanda Or-
tak Miras: European Cultural Heritage Review, Special 
Issue, Fall 2012: https://issuu.com/tvculture/docs/or-
takmirasmagazine/58. [Son erişim: 29.08. 2020].

30 Rejyonal modernizmin hem ötekileştiren hem de Batı-
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Modernin Müphemliği,” Dosya 33. Kimlik ve Yer Özel 
Sayısı, Didem Kılıçkıran (ed.), TMMOB Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi, s. 22-32, 2014.

mıyor ve Güneye yerleştiriyor. Bu zamanda 
inanması güç olsa da hâlen “Kuzey”den ör-
neklerin mimarlık söyleminde “zamanın ruhu-
nu” aradıkları için değer görüp tartışıldığına, 
“Güney” hattında kalanların, eleştirel ya da 
değil, ancak bir yerellik üzerinden değer gör-
düğüne ve bu şablona oturmadıkları zaman 
da taklitle itham edildiklerine rastlayabiliyo-
ruz.29, 30

Kim bilir, belki de ancak Kuzey gökyüzünün 
mavisi modern, metropoliten bir beyazı daha 
beyaz parlatıyordur. Güneyde ise Akdeniz’in 
çivitinden katmadıkça beyazlar dünyanın geri 
kalanında bir parça kirli beyaz olarak algılanı-
yordur.
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masumiyetten zorbalığa 
sinemada beyaz

Renk filme katılımda bulunmaz, filmle birlikte 
doğar, filmde doğar.

Renato May

Sinema, yolculuğuna siyah-beyaz ve sessiz 
bir anlatım aracı olarak başlamış olsa da si-
nemada renk ve ses uygulamalarının yedinci 
sanatın tarihi kadar eski olduğunu söyleyebi-
liriz.1 Bu bağlamdaki ilk denemeler, estetik bir 
ifade unsuru olmaktan ziyade, gerçekliğe –in-
san gözünün gördüğüne– en yakın görüntü-
yü elde etme arayışının çıktılarıydı. Başka bir 
deyişle, sinemanın gerçekçilik –kendisini ön-
celeyen resim ve fotoğraf sanatlarına kıyasla 
gerçeğin temsilinde en yetkin araç olma– id-
dialarının bir uzantısıydı. Pelikülün boyaya ba-
tırılması ya da oldukça emek-yoğun süreçlerle 
her karenin tek tek elle boyanması suretiyle 
perdedeki görüntülere kısmi olarak renk ver-
mek mümkün hâle gelmekteydi.2 Elle boyama 
tekniğinin kullanımı açısından literatürde en 
sık referans verilen iki örnek, kurmaca film ge-
leneğinin öncüsü olarak da kabul edilen Fran-
sız sinemacı George Méliès’nin 1902 tarihli A 
Trip to the Moon ve Thomas Edison’ın kame-
ramanı olarak da çalışmış Edwin S. Porter’in 
1903 tarihli –Western türünün konvansiyonla-
rını oluşturduğu düşünülen– The Great Train 
Robbery adlı kısa metraj filmleridir. Siyaseten 
yanlış tutumu nedeniyle ideolojik açıdan ol-
dukça ağır eleştirilere maruz kalmakla birlikte, 
kullandığı yenilikçi ve deneysel teknikler ile si-
nemanın bir sanat dalı olarak inşasındaki rolü 
büyük olan ve dolayısıyla klasik anlatı sinema-
sının en başarılı ilk örnekleri arasında yer alan 
David Wark Griffith’in 1915 tarihli uzun metraj 
filmi Bir Ulusun Doğuşu (Birth of A Nation) 
ise, el ile gerçekleştirilen renk tonlamasının 
dramatik ve psikolojik etki yaratmak amacıyla 
kullanıldığı en etkileyici erken dönem metinler 
arasında gösterilebilir. 

Filmlerin bir kısmının –bazı sahne veya sekans-
larının– renkli çekilmeye başlandığı 1930’larda 
bile renk olgunlaşmış bir dışavurum aracı ola-
bilmekten çok uzaktı. 1935’te Technicolor’un 
üç-kuşak (three-strip) yöntemini geliştirmesi 

ve 1952’de Eastman Kodak’ın renkli negatif 
malzemeyi piyasaya sürmesi üzerine yönet-
menler zengin bir sanatsal yaratıcılık alanı 
olarak renkli filmi yaygın bir biçimde kullan-
maya başladılar.3 Ancak bu aşamadan sonra 
bir akademik alan olarak “Film Çalışmaları” 
sinemada renk kullanımının işlevleri, estetik 
gücü, anlam yaratmadaki yeri gibi meseleleri 
düşünüp tartışmaya ve bunlar üzerine yazma-
ya başladı diyebiliriz. 

Bu doğrultuda, Alim Şerif Onaran, kültürel ve 
bağlamsal farklılıkların önemini vurgulamakla 
birlikte, tarihsel süreçte sinemada renk olgu-
sunu dört temel başlıkta inceleyebileceğimizi 
belirtir: 
1) Resimsel renk: Kompozisyonu da içerecek 
şekilde, tablo gibi renklendirme; 
2) Tarihsel renk: Rengin bir dönemin atmosfe-
rini yaratmak için kullanılması; 
3) Sembolik renk: Sembolik ilişkilendirmeler 
yoluyla olay, inanç, düşünce ve davranışları 
tanımlayacak şekilde renklere anlam yüklen-
mesi ki bu sembollerin evrensel olmadığının 
da altını çizer Onaran –Çin’de siyah neşe ve 
mutluluğun, beyaz ise matemin sembolüdür– 
ve 
4) Psikolojik renk: Soğuk ve sıcak renklerin 
farklı psikolojik etkiler yarattığı teorisi bağla-
mında uygulama yapılması.4 

“Renk yapılandırması” kavramı üzerinden 
Herbert Zettl da renklerin üç ana işlevi oldu-
ğunu dile getirir: 
1) Bilgi verici: Siyah-beyaz/monochrome gö-
rüntüde alımlanması mümkün olmayacak 
renk detaylarının görsel verinin aktarımında 
kullanılması; 
2) Kompozisyonel: Rengin perdedeki imgenin 
genel formunu verecek şekilde kullanılması –
çerçevenin belirli noktalarının vurgulanması, 
tek bir rengin odak noktası olarak seçilmesi, 
renk kombinasyonlarının yaratılması vs.– ve 
3) İfade edici/Dışavurumcu: Rengin estetik 
yoğunlaştırmalar sağlamak amacıyla kullanıl-
ması –bir sahnenin modunun belirlenmesi, he-
yecan ya da gerilim yaratılması vs.5 

Ayça Tunç 
Cox
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Mary Risk ise sinemada rengin belli başlı kul-
lanım amaçlarını şu şekilde sıralar: İzleyicide 
psikolojik etki yaratmak, önemli detaylara 
dikkat çekmek, filmin tonunu belirlemek, ka-
rakterlerin temel özelliklerini temsil etmek 
ve anlatıdaki değişim ve dönüm noktalarını 
göstermek.6 Renklerin dilini derinlemesine bir 
incelemeye tabi tuttuğu çalışmasında, Theo 
van Leeuwen, rengin sosyal semiyotiği bağ-
lamında üç farklı düzlemin varlığına işaret 
eder: 1) Renklerin kendi semiyotik kaynakları;  
2) Renkleri iletişim kaynağı olarak konumlan-
dıran kültürel pratikler ve 3) Bağlamsal anlam 
dönüşümleri yaratan pratikler. Van Leeuwen 
aynı çalışmada renk sembolizmi ve renk do-
ğalcılığı kavramlarını da birbirinin karşısına 
konumlandırarak açıklar: Renk sembolizmi, 
kültürel uzlaşım yoluyla belirli renklere belirli 
anlamların atfedilmesi –örneğin Batı gelene-
ğinde siyahın ölüm ve günahı, beyazın saflık 
ve kutsallığı temsil etmesi– şeklinde tanımla-
nırken, renk doğalcılığı, uzlaşım ve konvansi-
yonlardan bağımsız şekilde, doğada varolan 
renklerin olabildiğince gerçekçi bir şekilde 
yansıtılabilmesi olarak ifade edilir.7 

Tüm bu kavramsallaştırmalar ve değerlendir-
melerin ortak noktası, sinemada renk kullanı-
mının, genel geçer uzlaşımların ve türsel kod-
ların yanısıra hem sosyo-kültürel ve tarihsel 
farklılıklar göz önünde bulundurularak hem 
de herhangi bir filmin anlatısal bütünlüğü, 
kendine özgü estetik dili, yönetmenin üslubu 
gibi unsurlar bağlamında değerlendirilmesi 
gerektiğidir. Buradan hareketle, çalışmanın 
geri kalanında, sinemada beyaz rengin sem-
bolik kullanımlarından çeşitli örnekler vererek 
ilerleyebiliriz. Sinemada beyaz rengin yaygın 
kabul gören semantik karşılıkları şu şekilde 
sıralanabilir: “Kar, soğuk, barış, temizlik, ince-
lik, kibarlık, saflık, zerafet, kırılganlık, zayıflık, 
matem, bekâret, teslimiyet, sadakat, güven ve 
iyilik.”8 

Sinema tarihi, beyazın saflık, masumiyet ve 
iyiliği temsil eden bir görsel öğe olarak kul-
lanıldığı örneklerle doludur. Bu açıdan ilk akla 
gelen filmler arasında, anaakım sinemanın 
önemli yapımlarından Star Wars serisi gös-
terilebilir. Öedipal gerilimi yansıtan unutul-
maz bir baba-oğul ilişkisi çerçevesinde, ana 
karakter Luke Skywalker’ın “karanlık tarafa” 
geçişiyle gerçekleşen dramatik dönüşüm iz-
leyiciye renkler aracılığıyla aktarılmıştır. Siyah 
giysisi ve maskesiyle hafızalara kazınan Ana-

kin Skywalker/Darth Vader’ın babası oldu-
ğunu öğrendiği ana kadar Luke, umudun ve 
iyiliğin temsilcisi bir “Jedi” olarak, hep beyaz 
giysiler içinde ve yumuşak bir odaklamay-
la çerçevelenir. Siyah ve beyaz dikotomisi-
ne dayanan böylesi bir görsel kurgu sadece 
“güç”ün karanlık ve aydınlık tarafları arasında-
ki ayrışmayı değil, baba-oğul arasındaki derin 
çatışmayı da simgeler. 

Yirminci yüzyılın ilk yıllarından 1960’lara ka-
dar en popüler Hollywood türleri arasında yer 
alan Westernlerde de iyi-kötü ikili karşıtlığının 
sıklıkla siyah-beyaz dikotomisi ile aktarıldığını 
görürüz. Tür olarak Westernden söz edilin-
ce türün küresel ölçekte en başarılı ve öncü 
isimleri arasında gösterilen John Ford’u ve 
onunla birlikte yıldızlaşan John Wayne’i at-
lamamak gerekir. Ford’un derinlikli karakter 
inşası ve ustaca anlatı yapısıyla öne çıkan ve 
türü yeniden tanımlayıp canlandırdığı iddia 
edilen, hatta ünlü kuramcı Andre Bazin’in “bir 
sinemasal türün olgunlaşmasının mükem-
mel bir örneği” olarak referansta bulunduğu 
1939 tarihli Stagecoach filminde Ringo (John 
Wayne) bir anti-kahraman olarak resmedilir. 
Daha sonra Orson Welles’in Citizen Kane fil-
minin sinematograflığını da üstlenecek olan 
Gregg Toland’ın muhteşem chiaroscuro (dü-
şük ışık aydınlatma) tekniği ile plastik açıdan 
da mükemmelliğe yaklaşan filmde, Ringo ka-
rakterinin çok katmanlılığı, anlatı boyunca ka-
fasından çıkarmadığı, monochrome’da beyaz 
olarak algılanan şapkasıyla ifadesini bulur. Be-
yaz şapka, farklı toplumsal tabaka ve sınıflara 
ait karakterlerin yollarının kesiştiği metinde, 
bir kanun kaçağı olan –haksız bir şekilde hap-
se atılmış– ve dolayısıyla saygın bir birey ola-

1

1 Star Wars, George 
Lucas, 1977.
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rak görülmeyen Ringo’nun anlatı ilerledikçe 
farkedilen dürüst, ahlâklı ve sadık karakterini 
sembolize eder.

Beş dalda Oscar adaylığı bulunan ve “En İyi 
Kadın Oyuncu Oscarı”nı kazanan Black Swan 
(Darren Aronofsky, 2010) filmi de tipik bir si-
yah-beyaz/kötü-iyi karşıtlığını perdeye taşır. 
The Student of Prague (Paul Wegener, 1913) 
ve Dr. Jekyll and Mr. Hyde’dan (Rouben Ma-
moulian, 1931) Fight Club (David Fincher, 
1999) ve Enemy’e (Denis Villeneuve, 2013) 
pek çok filmde karşımıza çıkan doppelgänger 
(kötücül ikiz/alter ego) meselesine odaklanan 
filmde, işine aşık ve mükemmelliyetçi Nina 
(Natalie Portman), Kuğu Gölü Balesi prodük-
siyonunda başrolü almak için yarışırken için-
deki karanlıkla yüzleşmek zorunda kalır. Film 
boyunca karanlığın, yıkıcı bir tutkunun, cinsel 
arzunun metaforu olarak siyah renk kullanılır-
ken melankolinin, saflığın, iyiliğin ve kırılgan-
lığın sembolü olarak da beyaz rengin tercih 

edildiğini görürüz. Bu stereotipik renk kodu 
kullanımına karşın, Aronofsky’nin tanıdık üs-
lubuyla şekillenen filmin karanlık atmosferi ve 
anlatı sonunda Nina karakterinin hem siyah 
hem beyaz kuğuyu bünyesinde buluşturma-
sı, renklerin sembolik kullanımı açısından bir 
ezber bozumunu, bir yapısökümünü de talep 
etmektedir.

Ferit Edgü’nün O adlı romanından uyarlanan 
ve Genco Erkal’ın oyunculuğuyla efsaneleşen 
Hakkari’de Bir Mevsim (Erden Kıral, 1983) fil-
mi, sabit kamerada dakikalarca perdeyi kapla-
yan karlı bir dağ görüntüsüyle açılır. Çerçeve-
nin arka planında, uzakta beliren küçük figür, 
yavaş yavaş, zorlukla ama inatla karın içinde 
ilerleyerek ön plana yaklaşır. Filmin tamamı-
na hâkim olan sonsuz bir beyazlık; insanları, 
hatta yapıları bile yutan bir ihtişamla ifadesini 
bulan karlı dağlar anlatının temel karakter-
lerinden biri haline gelir. Bu uçsuz bucaksız 
beyazlık, sürgündeki idealist öğretmenin çe-

2

3

2 Stagecoach, John 
Ford, 1939.

3 Black Swan, Darren 
Aronofsky, 2010.

4 Hakkari’de Bir 
Mevsim, Erden Kıral, 

1983.

5 Uzak, Nuri Bilge 
Ceylan, 2002.
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tin fiziki koşullar karşısında olduğu kadar geri 
kalmışlık, çaresizlik ve yoksulluk karşısındaki 
imkânsız mücadelesini anlatır aslında.

Hakkari’de Bir Mevsim’den yaklaşık yirmi yıl 
sonra, bu kez aksi istikâmette bir yolculuğun 
hikayesi –kırsaldan metropol İstanbul’a– yine 
benzer görüntülerle başlar Uzak (Nuri Bilge 
Ceylan, 2002) filminde. Ekonomik kriz ne-
deniyle işten çıkartılan Yusuf (Mehmet Emin 
Toprak) karla kaplı düzlükte yavaş yavaş ilerle-
yerek kameraya yaklaşır ve çerçeveden çıkar. 
Yusuf’un köyünden ayrılışı Ceylan’ın büyüleyi-
ci görsel diliyle hüzünlü bir umut hissi yaratır. 
Dağın eteklerine inmiş kar, arka plandaki köy 
evlerini çıplak bırakmış, yükselmekte olan gü-
neş dağın tepelerini iç ısıtan bir sarı-turuncu 
tonla kaplamıştır. Yusuf’un mücadele ve zor-
luk çağrışımı yaratırcasına kara batıp çıkan 
ayaklarının sesine, sabahı muştulayan, inadına 
direnç ve ümidi simgeleyen, horoz ve köpek 
sesleri eşlik eder. Cannes Film Festivali’nden 
Büyük Ödül de dahil olmak üzere üç ödülle 
dönen filmin açılış sahnesi, kar ve beyazın 
umutla ilişkilendirildiği ilk ve son sahne olarak 
kalır. Açılış sahnesini filmin geri kalanından 
ayıran uzun jenerik kısmı –siyah fonda beliren 
künye– tematik ayrışmayı da temsil etmek-
tedir. Karla kaplı, beyaz örtüye bürünmüş İs-
tanbul görüntüleri, Yusuf’un tüm iyimserliği-
ni soğuran salt bir plastik, estetik aldatmaca 
olarak çıkar karşımıza. 1950’lerin ve 1960’ların 
köyden kente göçü anlatan filmlerinde “taşı 
toprağı altın” bir fırsatlar kenti olarak sunulan 
megapol İstanbul, 2000’lerin iktisadi ve sos-
yal gerçekliğinde, sahte güzelliğiyle baş dön-
düren fakat yeni kentli yoksulu, sınıfaltı kitleyi 
yutan bir canavara dönüşmüştür. 

Rengin anlamını bağlam içinde yeniden ta-
nımlayan erken dönem yönetmenler arasında 
Sovyet biçimcilerinden kuramcı-yönetmen 
Sergei Eisenstein verilebilir. Yönetmen Eski ile 
Yeni (1929) adlı filminde beyaz rengi yaşam 
ve mutlulukla ilgili olarak kullanırken, Alexan-
der Nevsky (1938) adlı filminde ise zulüm ve 
baskının sembolü olarak kullanır.”9 Spartacus 
(Stanley Kubrick, 1960)’ten Lord of the Rings 
(Peter Jackson, 2001)’e kendinden sonraki 
pek çok filme esin kaynağı olmuş olan epik 
metin Alexander Nevsky, II. Dünya Savaşı’nın 
ayak seslerinin duyulduğu bir dönemde ya-
kın gelecekte olacakları gösterir gibidir. Daha 
ilk sahnede çerçevede parıldayan bembeyaz 
kafatasları ve iskeletler savaş ve şiddetin so-

nuçlarını izleyicinin yüzüne çarpar. Rus köy-
lüleri Almanlara asla boyun eğmeyeceklerini 
söyleyerek Novgorod Prensi’ne karşı geldi-
ğinde, bembeyaz giysileri ve ellerindeki haç-
ları ile Amerika’daki ırkçı örgüt Ku Klux Klan’ı 
andıran askerler bebek, kadın, yaşlı demeden 
insanları diri diri ateşe atarlar. Yüzü belli olma-
yan bu kimliksiz cani ordusu geleneksel olarak 
saflık ve iyiliğin sembolü olan beyaz ile temsil 
edilmektedir. Burada beyaz, tarihsel bir refe-
ransla, ırkçılığın, faşizmin, şiddetin ve işkence-
nin metaforu haline gelir.

Benzer şekilde beyazın katıksız şiddet ile 
ilişkilendirildiği bir başka kült metin, Stanley 
Kubrick’in 1971 tarihli sarsıcı filmi, etkili bir 
sosyal ve politik satir olarak değerlendirebi-
leceğimiz Otomatik Portakal (A Clockwork 
Orange). Anthony Burgess’in aynı adlı roma-
nından uyarlanan distopik filmde, Kubrick, 
sosyopat Alex (Malcolm McDowell) ve çetesi-
nin tüyler ürpertici bir soğukkanlılıkla işlediği 
suçları İngiliz kara mizah anlayışı ile perdeye 
aktarır. Alex ve çetesinin ikonik beyaz giysile-
rinin yanısıra mimar John Barry’nin muhteşem 
set tasarımı sayesinde unutulmaz hale gelen 
“Korova Süt Bar” sahnesi, beyaz rengi, izleyi-

4
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cinin zihninde hastalıklı, klinik bir sterilliğin ve 
içselleştirilmiş şiddetin simgesi olarak kodla-
maktadır. Bar sahnesinde hâkim figür konu-
mundaki ve Barry’nin pop-art sanatçısı Allen 
Jones’un çalışmalarından esinlenerek tasar-
ladığı beyaz fiberglas kadın bedenleri, meta-
laştırılarak eril fantezinin hizmetine sunulan 
kadın cinselliğinin altını çizer gibidir. İnsan da 
dahil olmak üzere pek çok canlının hayatta 
kalmasını sağlayan yaşamsal sıvı süt ve uyuş-
turucunun sentezlenerek şiddeti tetikleyen bir 
ürün olarak sunulduğu bu sahne aracılığıyla 
Kubrick, şiddetin içkinliğini, insanın doğasının 
bir parçası olduğunu vurgulamak ister adeta. 
İlerleyen sahnelerde Alex’in rehabilitasyon adı 
altında sistematik kurumsal şiddete maruz ka-
lıyor olması son tahlilde anlatıyı, kolektif hafı-
zamızda beyazın geleneksel sembolik anlamı-
nı altüst eden, sağlam bir sistem eleştirisine 
dönüştürür.

Son olarak, Batman’ın ezeli rakibi (arch-
enemy) Joker karakterine değinebiliriz. Ce-
sar Romero’dan Jack Nicholson’a, Heath 

Ledger’dan Joaquin Pheonix’e pek çok fark-
lı aktörün canlandırdığı karakteri hafızalara 
taşıyan kuşkusuz rahatsız edici güzellikte-
ki beyaz makyajı olmuştur. Sosyal düzeni ve 
yerleşik güç ilişkilerini sarsma potansiyeline 
sahip palyaço imgesi, özellikle Todd Phillips’in 
yönetmenliğini yaptığı 2019 versiyonunda, 
Batman’dan rol çalan Joker’in, çürüyen bir 
toplumsal düzende, sosyal kalkışmanın sim-
gesi haline gelmesiyle perçinlenir. Bu arda-
landa Joker’in beyaz yüzü, V for Vandetta  
(James McTeigue, 2005) filminde olduğu 
gibi, ezilen kitlelerin yüzünde çoğalarak yeni-
den anlam kazanır: Milyarder Thomas Wayne’i 
protesto eden halk palyaço maskeleriyle so-
kakları işgal eder. Böylelikle, tarihsel çizgisi 
içinde oyuncul kötülüğü temsil eden Joker ve 
beyaz yüzü, bu filmde kapitalizm-faşizm ilişki-
si üzerinden direnişin sembolü haline gelir ve 
Batman filmlerinin geleceğini geridönülemez 
biçimde değiştirir. 

Burada sınırlı birkaç örnekle panaromik bir 
sunumunu yapmaya çalıştığımız beyazın fark-

6 Alexander Nevsky, 
Sergei M. Eisenstein, 

1938.

7 A Clockwork 
Orange, Stanley 

Kubrick, 1971. 

8 Joker, Todd 
Phillips, 2019. 
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lılaşan sembolik kullanımlarına dair film listesi 
daha fazla uzatılabilir elbette. Sembolik işle-
vinin yanısıra, resimsel ve kompozisyonel iş-
levleri açısından da değerlendirilerek tek bir 
sinemasal metinde beyazın nasıl kullanıldığı-
na dair derinlikli okumalar yapmak da müm-
kün. Son tahlilde söyleyebileceğimiz, Isaac 
Newton’ın belirttiği gibi tüm renkleri bünye-
sinde barındıran beyaz rengin sinemasal kar-
şılığının da bu fizik tanımını destekler nitelikte 
olduğudur. Masumiyetten zorbalığa beyaz, 
filmlerde artık kanıksanmış düzanlamsal yük-
lemeleri ve yananlamsal çağrışımları yeniden 
üretebildiği gibi her defasında tekrar yorum-
lanarak farklı anlamlar da kazanabilmektedir. 

8
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pantolonun “beyaz”ı
“Edebiyatta beyaz” dendiğinde akla ilk ge-
len metinlerden bir tanesi Dostoyevski’nin 
Beyaz Geceler’i olmalı. Bir diğeri de Jack 
London’ın Beyaz Diş’i belki... “Türk edebiya-
tında beyaz” dendiğinde ise akla farklı me-
tinler gelebilir. Oğuz Atay’ın “Beyaz Mantolu 
Adam”ı mesela... Ya da Yaşar Kemal’in “Be-
yaz Pantolon”u veyahut da Sait Faik’in Beyaz 
Pantolon’u... Bazılarımızın aklına ise ilk olarak 
Orhan Pamuk’un Beyaz Kale’si gelecektir. En 
azından benim aklıma ilk gelenler bunlar ve 
bu altı metin arasından üzerinde duracağım 
üçü de öykü.

Oğuz Atay’ın tek öykü kitabı olan 1975 ta-
rihli Korkuyu Beklerken’de yer alan “Beyaz 
Mantolu Adam” isimli öykü “Kalabalık bir 
topluluk içindeydi. Başarısızdı. Parası yok-
tu” cümleleriyle başlar.1 İlk yayımlandığında 
ismi “Mantolu Adam”dır, “beyaz” sonradan 
eklenecektir. Öyküdeki karakter, sıcak hava-
da yürürken pazarda beyaz renkli bir kadın 
mantosuna denk gelir: “Uzun ve aydınlık bir 
manto. Kloş etekli, kocaman düğmeli bir ha-
yalet; geniş yakalı, serin.” Cebindeki bütün 
parayı hiç düşünmeden vererek mantoyu 
satın alır ve parçalanmış gömleğinin üstüne 
hemen giyer. “Beyaz mantosuyla topukla-
rının çevresinde döndü; ilk defa gülümsedi 
çevresine bakarak. Sonra, sanki bir daha hiç 
gülümsemeyecekmiş gibi mahzunlaştı bir-
den” Bu noktadan itibaren koyu renkli “ka-
labalık” onu gittikçe daha fazla dışlar, yargı-
lar, ötekileştirir, aşağılar, onunla dalga geçer 
ama yeri geldiğinde de kendi çıkarları için 
kullanır. O ise bu ikiyüzlü toplumda hiç ko-
nuşmaz, hiçbir tepki vermez. 

Beyazlara bürünmüş halde “trende ikinci 
mevkide giderken ‘kendisi gibi olanlarla’, yani 
atılmışlarla yan yana oturur. Bir aydın değildir 
beyaz mantolu adam, bir lümpendir, kimsesiz 
bir gariban.” diye yazmıştır Oğuz Demiralp.2 
“Beyaz” bu öyküde toplumun karşıtını, kimi 
okura göre saflığı, temiz kalmışlığı; kimine 
göre masumiyeti ve belki de dürüstlüğü tem-
sil ediyordur. Ama öykünün sonunda Beyaz 
Mantolu Adam, onu dışlayan toplumdan de-
nize doğru yürüyerek “kendi isteğiyle” çıkar, 
gider.3

Yaşar Kemal’in 1952 tarihli Sarı Sıcak kita-
bında yer alan “Beyaz Pantolon” öyküsünde 
ise Mustafa, bir ayakkabıcıda tamirci çırağı-
dır.4 Ustasıyla beraber sıcak havada çalışır-
ken dükkâna gelen Hasan Bey, üç günlüğü-
ne tuğla ocağında çalışması için ustasından 
onu ister. Bu andan itibaren, üç gün çalışa-
rak kazanacağı parayla alıp giyeceği beyaz 
pantolonun, beyaz lastik ayakkabının hayalini 
kurmaya başlar Mustafa. Annesi önce kar-
şı çıkar çalışmasına. Mustafa da: “Bak,” der, 
“güzel anam, hani Tevfik Beyin oğlu Sami.. 
Hani, o beyaz pantolon giyer. Hani sütbeyaz. 
Sütbeyaz lastikleri (…) Bir güzel... Sütbeyaz... 
Bir güzel... Kar gibi. İpek mintanım yok mu? 
Onu da giyerim. Yakışmaz mı?” Annesi sesi-
ni çıkarmaz artık. Oğlunun hayaline ilişmez. 
Baba yoktur, oğul eksilmiş ailenin geleceğidir. 
Oğlunun babası gibi olmasını istemektedir 
anne. “Ellerini iyice yıkarsın, ama iyice, sabun-
la. Sonra beyaz keten ayakkabıyı kağıdından 
usulca çıkarırsın. Ayaklarını da iyice yıkarsın 
gıcır gıcır, sonra geçirirsin ayağına. Çoraplar 
da bembeyaz. Pantolona hiç el dokundur-
mamalı. Sakız gibi pantolon çabuk lekelenir. 
(…) Köprünün başı... Köprübaşında kızlar ge-
zer. Eteklerini rüzgâr uçurur. Bacaktaki beyaz 
pantolonu rüzgâr iyice gerer.”

Alev alev yanan tuğla ocağında geçen üç 
günü Yaşar Kemal büyük bir ustalıkla anlatır. 
İç acıtan bir son kendini hissettirir ama diğer 
yanda da beyaz pantolonun, çıraklıktan çıkıp, 
kısa süreliğine de olsa başka bir sınıftan ol-
manın, farklı olmanın, Savrun Çayı üstündeki 
köprüde dolaşan esmer, kalın bacaklı kızlara 
iyi görünmenin zorluk tanımayan hayali de 
alev alevdir. Mustafa, zayıf bedeniyle alevler 
içindedir. Beyaza, ancak buradan çıkabilirse 
kavuşacaktır. Arınma, temizlik, güzellik ve 
mutluluk “beyazlar”a kavuşulursa gelecektir.

Yaşar Kemal’in bu öyküsünün çıkış noktası ise 
bir başka “beyaz pantolon” öyküsüdür: Sait 
Faik Abasıyanık’ın 1940 tarihli Şahmerdan 
isimli kitabında yer alan, aynı adlı öykü.5 Ya-
şar Kemal’inki, bu öyküye göndermeler yapar, 
adeta onu saygıyla selamlar. 1953’te yaptığı 
bir söyleşide Yaşar Kemal, şöyle tanımlamıştır 
Sait Faik’i: “Akşamüstleri Tünel’den Taksim’e 

Hilmi  
Tezgör
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doğru sol kaldırımdan yürürseniz, gözünüze 
dalgın, siyah gözlüklü, yüzü kederli ama müt-
hiş kederli –yüzündeki keder besbellidir, elle 
tutulacak gibi, yüzde donup kalmıştır-, pan-
tolonu ütüsüz, ağarmış saçları kabarmış bir 
adam çarpar. Bu adamın, bu Beyoğlu kalaba-
lığı içinde bir hali vardır ki (daha doğrusu her 
hali) size bu koskocaman şehirde yalnız, yap-
yalnız olduğunu söyler. Bu neden böyledir? 
Orasını kimse de bilmez… Bazı adam vardır, 
insan yüzünde sırf hınç, kin okur. Bazısında 
gurur, bazısında neşe, bazısında bayağılık, 
aşağılık… Bu adamın üstünden başından da 
yalnızlık akar. Bir de bu adama, Kadıköy iske-
lesinin kanepelerinden birine oturmuş, hey-
beli köylüleri, çıplak ayaklı serseri çocukları, 
hanımefendileri seyrederken rastlarsınız. Bu 
adam hikâyeci Sait Faik’tir.”6

Sait Faik’in öyküsünde de amaç, hedef, be-
yaz pantolona ulaşmak; çingenelikten çıkıp, 
bir önceki öyküde olduğu gibi kısa süreli-
ğine de olsa başka bir sınıftan olmak, farklı 
olmak, Zehra’ya ve başka kadınlara iyi görü-
nebilmektir. Başka bir hayattan rol kapmak, 
“mış gibi” yapmak, kısa süreli mutlu hissetme 
hâli bazen herkese iyi gelir ve bunun bedeli 
önemsenmeyebilir.

Adaya bahar aylarında çalışmak için gelen çin-
geneleri (ada halkının deyişiyle çirozcular) şa-
irane detaylarla anlatır Sait Faik. Çocuk, genç, 
yaşlı, rengârenk bir güruhtur çingeneler. Şen 
insanlardır ve çalıştıkları zaman düzenli çalışır-
lar. Ve sonra öyküde Zehra görünür, kayaların 
arkasından çıplak olarak denize giren ve ba-
kışlara aldırmayan Zehra. Beyaz pantolon ise 
Rüstem’in amacıdır. Zehra’ya “ben senin ye-
rinde olsam o heriflere yüz veririm. Sen fistan 
yapar, bilezik alırsın; ben kıçıma bir pantolon. 
Şöyle gülüver yüzlerine bir yol...” Öykü bura-
da çirozcuların adadaki son gecesine atlar ve 
ateş başında Zehra şarkı söylerken, bu kez 
Rüstem görüntüye girer, “ayağında beyaz bir 
pantolon, beyaz ayakkabılar, kolları sıvalı bir 
beyaz gömlek, bu beyaz gömleğin üstünde 
büyük bağlanmış bir kravat” ile... Tatlı bir teva-
zu, anlatılmaz bir gurur içindedir, yazarın söy-
leyişiyle. Çirkinlikten kurtulmuştur, makbul ve 
iyi görünmektedir. Hedefine ulaşmıştır. Beyaz 
pantolonlu şanı uzun sürmeyecektir Rüstem’in 
belki ama hedefe ulaşılmıştır. 

Öykünün tam ortasında ise Sait Faik ayrı bir 
paragraf açarak şunları yazmıştır: “Bütün in-

sanlar birçok şeyleri ancak küçüklüklerinde 
bir ihtiyaç gibi hisseder, büyüyünce, çirozcu 
olmayan arzularını yutmuş, yutmuş, yutmuş-
tur. İhtiyaç bir gün yalnız ekmek parası ol-
muştur. Fakat çirozcu olunca on yaşında ar-
zulanan şeyler altmışında da arzulanır.”

Öykü, polislerin iskeleye yanaşmasını bek-
lediği, sabah 7:45 Karaköy vapurunda biter: 
“Bu yağmurlu, puslu havada beyaz panto-
lonu, kolları sıvalı beyaz gömleği, açık renk 
kravatıyla şehre inerken adalı genç kızlar, onu 
göz ucuyla birbirlerine gösterip gülüyorlar. 
O, cebindeki gümüş paraları şıngırdatıyor.” 
Yaşar Kemal’de kasabadaki genç kızlar, Sait 
Faik’te ise adalı genç kızlar, iç burkan sonlar...

Çabuk kirlenmek değil de çabuk kirlenebil-
me lüksüne sahip olmak, ancak bu kapıdan 
geçerek başka bir sınıfa atlayabilmek, kir-
lenene kadar atlayabilmek ve bunun guru-
ru, bu iki öykünün içinden geçerek okurun 
kalbine dokunur. Oğuz Atay’ın “Beyaz Man-
tolu Adam”ının saflığı anlatan ve saf kalan 
“beyaz”ı, Yaşar Kemal ve Sait Faik’te saflığın 
yitirilişine dönüşür.

1 Oğuz Atay, “Beyaz Mantolu Adam”, Korkuyu Bekler-
ken, İletişim Yayınları, İstanbul, 1987.

2 Oğuz Demiralp, Kutup Noktası. Yapı Kredi Yayınları, 
İstanbul, 1993.

3 Oğuz Atay’ın öyküleri üzerine bir derleme için bkz.: 
Tezgör, Hilmi. (Derleyen) Korkuyu Beklerken Gelenler: 
Oğuz Atay Öyküleri Üzerine Yazılar. İstanbul: İletişim 
Yayınları, 2011.

4 Yaşar Kemal, “Beyaz Pantalon”, Sarı Sıcak. Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul, 2016.

5 Sait Faik Abasıyanık. “Beyaz Pantalon”, Şahmerdan, İş 
Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2016.

6 Yaşar Kemal. Röportaj Yazarlığında 60 Yıl, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul, 2011.
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beyaz

Yıllar önce hocam Cengiz Eren’in Bodrum’da gerçekleştirdiği oteli gördüğümde etkilenmiş bir 
o kadar da şaşırmıştım. Eğimli çatı yüzeylerinin dikkat çekmemesi için çatı örtüsünü oluşturan 
alaturka kiremitler tümüyle beyaza boyanmıştı. Aslında imar mevzuatına uyumlu görünmek 
amacıyla yapılan ve malzemenin doğasına da ters olan bu uygulama şaşırtıcı bir mekânsal 
etki oluşturmuş, duvar ve çatı düzlemleri bütünleşmiş, masalsı bir kimlik ortaya çıkmıştı. Bunu, 
basit müdahalelerin ve özellikle de rengin gücünü bana öğreten bir örnek olarak hatırlarım. 
Hocanın başka bir uygulaması da Kadıköy Meydanı’nda kafeteryaya dönüştürdüğü eski bir 
benzincinin çatısını bu kez dikkat çeksin ve Karaköy vapurlarından kolayca farkedilsin diye 
limon sarısına boyatmasıdır. Ama Cengiz Eren deyince ilk aklıma gelen olağanüstü yapılarının 
yanısıra Yalçın Gültekin ile birlikte Red Kit çizgi romanından esinlenerek geliştirdikleri özgün 
siyah-beyaz çizim tekniği ile bir dönem mimari proje yarışmalarına damga vurmasıdır. 
 

Selim 
Velioğlu

1

2

Mimarlık yaşamı boyunca beyazı çalışmalarının temel unsuru olarak gören Richard Meier’in, 
kanımca en başarılı tasarımı olan Getty yerleşkesinde bu dayatmacı sayılabilecek yaklaşımdan 
vazgeçerek doğal taşı da monotonluğu kırarak mekâna çeşitlilik kazandıran ikincil bir unsur 
olarak kullanması veya kullanmak zorunda kalması öğreticidir. 
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3

Malzeme ve dokuya özen gösteren, son derece gerçekçi maketler yapan profesyonel bir ma-
ketçiden duymuştum şu sözü: “Beyaz maketin güzelliği hiçbirinde yok”. Yeşile de haksızlık 
olmasın, İzmir Fuar Alanı yarışmasında ikinci olmuştuk. Merih Karaaslan’la birlikte birinciliği 
kazanan Şükrü Kocagöz anlatmıştı kutlama yemeğinde; “Maketi son akşam görebildik, pro-
jeye zaten inanıyorduk ama maketçimizin kullandığı yeşilin tonu o kadar güzeldi ki, tamam 
dedik birinci oluyoruz”.

Satranç terimi ile zeitnot’a yani zaman sıkışmasına düştüğümüz durumlarda başvurduğumuz 
bir yol olmuştur siyah zemin üzerine beyaz çizgilerle çıktı almak. Zaman darlığı nedeniyle 
yeterince çözülüp işlenmemiş çizimleri daha ciddi ve çalışılmış gösterir siyah zemin üzerinde 
beyaz çizim, beyaz bir kurtarıcı olarak yetişir imdada. 

4

1 Türkiye Kızılay 
Derneği Rant 
Tesisleri Mimari 
Proje Yarışması 2.’lik 
Ödülü, Cengiz Eren, 
Ankara, 1980.

2 Getty Merkezi, 
Richard Meier, Los 
Angeles, ABD, 1997.

3 Troya Müzesi 
Mimari Proje 
Yarışması, SE 
Mimarlık, Çanakkale, 
2011.

4 Aquapark Kazan, 
SE Mimarlık, Kazan, 
Kazakistan, 2003.
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Mimarlık insanın fiziksel ve psikolojik özellikleri gözetilerek yaşantıya ilişkin temel gereksinim-
leri karşılamak için yapılan ve anlamsallık da içermesi gereken bir edimdir. Bu edim sonucu 
mimari çevre ortaya çıkar. Mimari çevrenin kimliğini yapılar ve dış mekânlar birlikte belirler. 
Yapıların yanyana gelişleri, tanımladıkları dış mekânlar, kütlesel özellikler, boyutlar, kullanılan 
malzemeler, dokular, renk kararları... Çevre ve içerik verilerine bağlı olarak farklı koşullarda 
farklı unsurlar daha etkin olarak öne çıkabilir ve kurguda yerlerini alabilirler. 

5 Fenerbahçe Dalyan 
Sosyal Merkezi, SE 
Mimarlık, İstanbul, 

1999.

6 Türkiye Noterler 
Birliği (TNB) Merkez 
Binası, MuuM ve SE 

Mimarlık, Ankara, 
2007.

7 İTÜ Havacılık 
Müzesi, SE Mimarlık, 

İstanbul, 2009.

8 Erdal Eren Kültür 
Merkezi, SE Mimarlık, 

İstanbul, 2017.

6

5
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Gerçekleştirdiğimiz ve rengin, beyazın etkin olduğu yapıları yeniden değerlendirdiğimde, on-
ların başka bir renkte olamayacaklarını görüyorum. Bir yelkenliye, yeşile açılan bir pencereye, 
bir kuşa ve Erdal Eren’e beyazdan başka hangi renk uygun olabilir ki…

7

8

Tasarımcılar: Selim 
Velioğlu, Erce Funda, 
Ersen Gömleksiz, 
Orkun Özüer, Murat 
Aksu, Umut İyigün, 
Can Özsavaşçı
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günnur özsoy ile  
beyaz üzerine

Ela Çil: Sevgili Günnur, bir heykeltıraş olarak 
bence öncelikle biçimci ve malzemecisin; ve 
hatta, maddenin bu iki asal özelliğiyle, daha 
heykeli zihninde hayal ederken birliktesin. 
Ama bir yandan da renkçisin; belki bir ressam 
gibi değil, yani boyamak manasında değil, 
ama malzemeyi düşünürken, dokusuyla birlik-
te, renginin de senin için önemli olduğunu fark 
etmemek mümkün değil. Hatta, neredeyse 
“kırmızıcı”, “sarıcı”, “beyazcı” dönemlerin var. 

Günnur Özsoy: Evet. 

EÇ: Diğer renkleri şimdilik bir kenara koyup 
beyazla ilişkine bakacak olursak, 2001’de Tür-
kiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 
(TESK) Sanat Galerisi’ndeki kişisel serginde, 
bütün heykellerin arasında birkaç parça işinin 
bembeyaz belirdiğini görüyorum. Ondan on 
yıl sonra ise, Pg Art Gallery ve Galeri Siyah 
Beyaz’daki “Tinsel Deneyimler” bembeyaz bir 

sergi olarak beliriyor. Bir de o serginin kata-
loğunun girişinde “soyutlama yapmıyorum 
soyut düşünüyorum” sözün var ama bana da, 
en gönderme yüklü işlerin o sergideydi gibi 
gelmiştir.

GÖ: Doğru, bütün işlerim beyazdı.

EÇ: Kamusal mekânlarda da heykellerin var. 
Bunların kırmızı ağırlıklı olduğunu görüyoruz. 
Maslak’ta ise büyük ve beyaz bir heykelin var; 
ama asıl dikkat çekici olan tabii ki, İzmir yeni 
Karantina Meydanı’na 2018’de yerleştirilen 
ve 23 parça heykelden oluşan Demokrasi ve 
Dayanışma Anıtı. Ben kendi adıma, Karantina 
Meydanı’ndaki anıt için yaptığın heykellerle, 
bunun habercisi olan -bambaşka bir temada 
da olsa- 2011 sergilerindeki işlerin arasındaki 
ilişkiyi beyazlık üstünden konuşmak isterim. 
Ama önce, şöyle bir soruyla başlasak: Beyaz 
renk, acaba heykellerin varlık sebebini kuran 
meselelerin ağırlığını dengeleyen bir hafiflik 
mi veriyor?

GÖ: Tam olarak değil aslında. Bu arada çok 
güzel bir giriş yaptın, teşekkür ederim. Senin 
de dediğin gibi özellikle TESK’deki sergide 
birkaç heykelim beyaz renkliydi. Benim renk-
lerle ilişkim polyesterle çalışmaya başlamam-
la oluştu. Polyester ham hâliyle göründüğün-
de bana bitmemişlik duygusu verir. Sanırım 
bu yüzden çoğunlukla bronz malzemeyi taklit 
etmek için kullanılmıştır. Atatürk heykellerin-
de bu uygulamaya sık rastlarız. Oysa ben bir 
malzemeyi taklit eden bir görüntü sağlamak 
yerine, boyanın kendisini ortaya koymak iste-
dim. Böylelikle heykellerime renk girdi. Renk 
kartelası çok geniş ve cazipti, ama ilk heykel-
lerimi beyaza boyayarak işe başladım. Sonra-
ları beyazın tonları ve farklı bağlar kurduğum 
diğer renkler geldi. Bu anlamda heykellerim-
de renk kullanmaya ilk beyazla başladım. O 
günleri düşündüğümde, karteladaki renk çe-
şitliliğinden çok etkilediğimi ama renklerin 
içine atlamaktansa onları sindirmeyi tercih 
ettiğimi hatırlıyorum. Beyaz, iç dünyama çok 
uygundu.

Ela Çil

1
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“Tinsel Deneyimler” sergisinden bahsettin. Bu 
sergi, farklı malzeme ve disiplinleri kullandığım, 
tamamen beyaza beyaz bir sergiydi çünkü 
manevi dünyamı ve ruh hâlimi en iyi bu şekil-
de ortaya koyabileceğimi düşünmüştüm. “So-
yutlama yapmıyorum, soyut düşünüyorum” 
sözü ise üretim sürecimi ifade ediyor. “Tinsel 
Deneyimler” serisini hazırlarken kafamda bir 
tema veya bir form anlayışı yoktu, heykelleri 
meydana getirdikten sonra onların anlamları-
nı görebildim. Sonuçta, sergideki heykellerim, 
yaşamış olduğum varlık-yokluk, yaşam-ölüm 
gibi deneyimlerin sonucuydu ama, bunu seriyi 
tamamladıktan sonra fark edebildim.

EÇ: Kuşlar hatırlıyorum, kanatlar, tüyler... Be-
yaz gene...

GÖ: Doğru, gökyüzünde ve deniz seviyesinde 
uçan martıların video kolajlarının neredeyse 
silikleşmiş hâllerinin, beyaz ağırlıklı görün-
tülerinden oluşan bir video vardı. Galerinin 
bir tam duvarına yansıttığım bu görüntüler 
benim için beyazın hareketi gibiydi. Pg Art 
Gallery’nin vitrininde, Galeri Siyah Beyaz’da 
ise, galerinin içinde, beyaz kuş tüylerinin sü-
rekli devindiği, uçuşabileceği alanlar yaptım. 
Doğrusu, kuş tüylerini uçuşturmakta ne var 
denebilir ama bu tüyler ya bir kuşun üstün-
deyse ya da tasarlanmış kapalı bir düzenek 
içindeyse havalanabilirler. Ben mekâna özel 
ve sürekliliği bozulmayan beyaz bir devinim 
hayal ettim; bunları Gülermak İnşaat’ın ver-
diği mühendislik desteğiyle gerçekleştirebil-
dim. Sanırım bu hayal ve gerçekliğin buluş-
ması, mimari projelerin mühendislik bilgisiyle 
uygulanabilir olması için de geçerli.

EÇ: Peki, buralara nasıl geldin diye sorsam... 

GÖ: Benim çalışma pratiğimdeki birinci adım 
önce formlarımı yaratmak, burada da tahmi-
ni 10 kütleyi hazırlamıştım ve onları yan yana 
koyup baktığımda benim tasarladığım me-
zar taşları olduklarını hissettim. Üniversite-
nin birinci sınıfında okurken haftada birkaç 
gün, geceleri Eyüp Mezarlığı’na giderdim. 
Özellikle gece giderdim, çünkü mezar taş-
larını karanlıkta görmek beni çok etkilerdi; 
kendimi açık hava müzesinde gibi hisseder-
dim. Bu belki de aynı fotoğrafı, renkli yerine 
siyah-beyaz görmenin getirdiği derinlik ve 
etki farkına benzetilebilir. Mezar taşlarının, 
farklılıklarıyla birarada oluşları beni etkilerdi. 
Taşlar bazen griye çalsa da, gecede beyaz-
lıklarıyla belirirler. 

Benim kütlelerim de benim mezar taşlarım-
dı; ama onların taş gibi ağır değil, tam ter-
sine hafif, hatta daha da hafif olabilmeleri 
için içlerini boşaltım. Bunu benden başka 
önemseyen olmasa da, benim için mühimdi. 
Bu heykellere kesitten bakarsak, polyester, 
ince bir zar duygusu veren kapalı bir eğridir, 
bu eğri içerisi ve dışarısı arasında bir yüzey 
oluşturur; yani heykelleri bir röntgen cihazı-
na soksan sadece bir eğrinin tamamlanmışlı-
ğını görürsün. Dış yüzeyi parlak beyaz renk-
lidir. Kütle olarak ağırmış duygusu verir, oysa 
oldukça hafiftir. Parlak beyaz yüzeyleriyle 
ışığı çok iyi yansıtır, bulunduğu ortamdaki 
nesneleri üstünde misafir ederler. Bu parıl-
dayan ve yansıtan beyaz heykellerim orada 
somut olarak vardır ama bana geçicilik ve 
geçirgenlik duygusu verir.

2 3

1 Polyester Heykeller, 
Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu 
Sergisinden, 2001, 
Fotoğraf: Reha 
Arcan

2 Uçan Kuş Tüyleri, 
Tinsel Deneyimler 
Sergisi, Pg Art 
Gallery, 2011 
Fotoğraf: Mehmet 
Dalkıran

3 Mermer Heykeller, 
Tinsel Deneyimler 
Sergisi, Pg Art 
Gallery, 2011 
Fotoğraf: Mehmet 
Dalkıran
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Ayrıca küçük boyutlu beyaz mermer heykel-
ler de yaptım, sanki sabunun incelmiş hâlleri 
gibi formlar oldular; biraradalıklarıyla martı 
kanatlarını çağrıştırıyorlardı, oysa uçuculuk-
tan uzak tersine ağırdılar. Heykeller birbirleri-
ne yapışık ve yan yana dizilim içinde olsa da, 
buradaki mermerin beyazlığı, bana yalnızlık 
ve bırakılmışlık duygusu verir. Işığı yansıtmak-
tan ziyade emicidirler. Senin çok güzel dene-
yimlediğin gibi, serginin tamamı beyazdı. An-
cak, bu beyaz olma hâli, benim önceden karar 
aldığım bir şey değildi. Mezar taşlarım olarak 
gördüğüm heykelleri parlak beyaz görmek 
istememle beraber, beyaz mermerler, video 
ve tüy enstalasyonu iç içe meydana geldi. 
Çalışırken düşünüp değerlendiremediğim 
bir meditasyon hâli içinde üretiyorum, dola-
yısıyla her şey bittikten sonra, beyazlıklarını 
kavrayabildim. Bu seri, iki sevdiğim insanın 
ölümlerinin ardından çıktı; oldukça yoğun de-
neyimler yaşadığım bir süreçti ve seriye de 
bu şekilde yansımış olduğunu düşünüyorum. 
Beyaz o kadar ruhani bir renkti ki bana gelişi-
ni hissetmedim. Hem mütevazıydı hem güçlü.

EÇ: Renklerle ilişkine dair benim şöyle bir yo-
rumum var, sen bunu nasıl değerlendirirsin? 
Instagram’da işlerini paylaştığın sayfanda 
kullandığın #kırmızıbenimdir etiketi üzerin-
den kırmızıyı sahipleniyorsun. Ama aslında, 
sıklıkla sarıyı ve turuncuyu da kullanıyorsun. 
Sonra, “otoportrem” dediğin, yüksek pirinç 
bir kaide üstündeki fanusun içinde Klein ma-
visi toprak ile ondan çıkan dalların üstünde 
pembe bahar çiçeklerinden oluşan heyke-
lin var. Çarpıcı ve parlak renkler seni temsil 
ediyor. Bu örneklere bakınca bu renkler, san-
ki seni ve senin durumlarını anlatmakla ilgili 
diye düşünüyorum. Öyle ki, kendinle ilgili ya 

da duygu durumunla ilgili eser başlıkları ver-
mesen de, 2001’de TESK’deki sergiden beri, 
yani bronzdan polyestere geçip rengi işlerine 
katmaya başladığından beri, seçtiğin renkle-
re baktığımda böyle bir ayrıma gittim ben: 
Beyaz dışındaki renkler, senin anlattığın bir 
hikâyeyken, sanki beyaz, daha çok bakanın 
bakışını kendi içine almadan ona geri veriyor 
gibi. “Ben” ve “ben değil”, ya da “bana dair 
dışa vurmak istediklerim” ve “bu sefer benim 
dışımda bir şeyleyim ve burada da beyaz var” 
arasındaki gibi bir ayrım yapıyorum. Bu yoru-
mum sana bir şey der mi?

GÖ: Der tabii ki; bir cümlenin içinde o kadar 
katmanlı ve derin ifadeler kullandın ki uçur-
dun beni. Hayatta bazı şeyler tesadüfen mi 
oluşmuş... Örneğin kefen, Mevlevi kıyafetleri, 
gelinlik, doktor önlükleri ya da şimdilerde he-
pimizin vazgeçilmezi maskeler, neden beyaz? 
Elfler beyaz, hatta filmde etraflarına beyaz 
ışık saçıyorlar. Beyaz saflık, arınmışlık, temiz-
lik, iyilik, eşitlik, adalet, güven gibi farklı şey-
leri çağrıştırabiliyor bana. Çok şeyi kapsaya-
biliyor ama her zaman son derece mütevazı.

EÇ: Öte yandan, sadece beyazı seçmenin id-
dialı bir tavır olduğunu da not düşmek gerek.

GÖ: Öyle denilebilir. Ahmet Soysal benim 
işlerimle ilgili olarak, “iddiası, iddiasızlığı”1 
demişti, onu hatırladım şimdi. Biz de bunu, 
beyaz için söyleyebiliriz: Beyazın iddiası iddi-
asızlığıdır.

EÇ: 2015 Aralık’taki “Costa Mea” serginde 
yaptığın ve şimdiye kadar üstüne hiç konuş-
madığımız ilginç bir ayrım geldi aklıma. Pg 
Art Gallery’nin vitrininde tek başına ve bir ka-
idenin üstünde yer alan, sergideki diğer işler-
le neredeyse diyaloğa girmeyi de reddeden, 
ve o sergide beyaz olan tek eserin, sergiye 
adını da veriyordu.

GÖ: Evet, bu seride ilk defa bakış açısına göre 
renk değiştiren boyalar kullandım. Heykelle-
rin tümü tavandan sallanan yelken ipleriyle 
boşlukta duruyordu; hatta bazıları boşlukta 
sürekli dönerken bazıları yukarı aşağı hareket 
ediyordu. Sadece seriye ismini veren “Cos-
ta Mea” beyaz renkliydi. Sevgili Atilla Yücel’i 
anma fırsatı verdi bu sergiye değinmen. Atil-
la Yücel, “Costa Mea” için bir metin kaleme 
almıştı ve o güne dek ağırlıklı olarak, yumu-
şak, eğrisel kıvrımlı ve dolu formlarla yaptı-

4
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ğım kütlesel arayışlarımın bu sergideki boşluk 
içeren kompozisyonlarla ayrışmasını heye-
can verici bulmuş, doluluk-boşluk ikilemini, 
uzamsallığın ağır bastığı bir düzeyde sahip-
lendiğimi vurgulamıştı.2 Her ikimizin de dostu 
Atilla’yı, sevgi ve özlemle anıyorum.

EÇ: Ne güzel oldu; o da katıldı söyleşimize... 
Ve beyaz için bir söyleşi gibi, doluluk ve boş-
luk için de bir söyleşi bizi bekliyor sanki... Ama, 
şimdi ben, çağrışımsal olan ile onun beyaz 
oluşu üstüne aklıma takılan bir konuya geri 
dönmek istiyorum. 2011’de Pg Art Gallery’de-
ki işlerinde, yerden yükseklikleri 1,70-2 metre 
arasındaki heykellere bakıyoruz; bir yanıy-
la evet, mezar taşını çağrıştırıyorlar, senin az 
önce ifade ettiğin ve Marcus Graf’ın da kata-
logda yazdığı gibi3; ama bir yandan, özellikle 
eski mezar taşlarının akla getirdiği gibi, insanı 
da çağrıştırıyorlar bence. Boyları yakın, cüsse-
leri biraz benzer. Sonra İzmir’de yeni Karantina 
Meydanı’na geliyoruz, oradaki heykeller, 4 ila 6 
metre boylarında ama Pg Art Gallery’deki iş-
lerle de akrabalıkları var, değil mi? 

GÖ: Tabii ki...

EÇ: İzmir Demokrasi ve Dayanışma Anıtı’nda-
ki heykeller için yaygın bir yorum oldu; sen, 
onların ayağa kalkmış çakıl taşları olarak da 
kabul edilebileceğini ifade ettin galiba bir 
yerde. Evet organik biçimleri, rüzgârla, suyla 
aşınmış hissi veren yumuşak kaygan yüzey-
leri, zamanla kendiliğinden oluşmuş gibi bi-
çimlenmiş hâlleri var, ama yine de ben ken-
dimce bir insan varlığını görüyorum onlarda: 
Çok soyut bir şekilde dünyada olmanın temel 
dertleriyle ilişki kuran, varlık-yokluk gibi, da-
yanışma gibi, travma ya da birarada olmak ve 
tek başına olmak gibi dertlerle boğuşan insan 
gibi... Ve tam bu noktada da, beyazlıklarıyla 
karşılaşıyoruz.

GÖ: İzmir’deki heykellerin bulunduğu nokta, 
denizle kurduğu ilişki bakımından benim için 
çok kıymetli. Bu heykelleri, İlhan Tekeli’nin da-
nışmanlığında İzmir Büyük Şehir Belediyesi’nin 
İzmir-Deniz Projesi kapsamında açtığı anıt ya-
rışması sonucunda gerçekleştirdim. İzmirlilerin 
denizle ilişkisini güçlendirme hedefiyle ele alı-
nan kıyı tasarımında dalgaların kıyıya bıraktığı 
iz referans alınmış. Bu zaten benim formlarım-
la kurduğum organik dünyama çok yakın bir 
anlayıştı; plandan bakıldığındaki o eğrileri san-
ki ben yapmışım gibiydi.

4 Polyester Heykeller, Tinsel Deneyimler Sergisi, Pg 
Art Gallery, 2011, Fotoğraf: Mehmet Dalkıran

5 Costa Mea, Fotoğraf: Zeynep Dilara

6 İzmir Demokrasi ve Dayanışma Anıtı, Açılış Günü, 17 
Şubat 2019, Fotoğraf: Ela Çil
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7 İzmir Demokrasi ve Dayanışma Anıtı, kent 
hayatı içindeki anlar, instagramda paylaşılan 
fotoğraflardan 30 seçki.  
(1. @nimecloud, 2. @skull431, 3. Berna Nalçacı,  
4, 26-28. İrfan Açık, 5. Murat Can Kırmızıgül,  
6. Özden Gümüş, 7-8. Adnan Yıldız,  
9-12. Arzu Şenel, 13. Can Yücel, 14. Ece Irmak 
Tulaalç, 15-17. Emel Dançüman, 18. Güliz Özbek 
Collini, 19-22. Hakan Tahmaz, 23-25. İlker Özdel, 
29. Özgür Gökmen, 30. Yalım Aydın)
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EÇ: O kadar özdeşleştiğin bir durum…

GÖ: Evet, hâl böyle olunca, deniz kıyısında, 
yerin denizle kurduğu bağlar benim zihnimde 
daha çok öne çıkıyor. Dalgaların kıyıya bırak-
tığı çakıl taşlarını veya teknelerin yelkenlerini 
hatırlatmaları çok olası. Bu heykeller sayesin-
de hiç tanımadığım kişilerden çok farklı yo-
rumlar aldım. Büyük bir çoğunluk, heykelleri 
taşlara ve yelkenlilere benzetmiş hatta, bir 
çocuk annesine, “eğitim yapan yelkenli gru-
bu” demiş. Sanırım taş ve yelken benzetme-
lerinde heykellerin eliptik yansıtma havuzu-
nun içine yerleşmiş olmalarının da etkisi var. 
Heykelleri İstanbul’da yaptım ve montaj için 
onları getiren tır şoförlerinden biri, alanda 
beklerken “Abla, senin beyaz servileri getir-
dim” diye aradı; bir başkası, “Balinalar İzmir’e 
girmek üzere” dedi. Sen ise onlarda insan 
varlığı görüyorsun, ben de bazen İzmir’den 
gelen nefis fotoğraflara bakınca yeryüzüne 
inmiş bulut kümelerini görüyorum onlarda. 
Bu benzetmelerin çoğalabilmesi soyut sana-
tın en sevdiğim taraflarından biri. 

Ayrıca, benzetmelerin yanında heykeller, 
hisler de uyandırıyor. Örneğin, bir kişi vapur 
beklerken heykellerin yanına gidip meditas-
yon yaptığını, bir başkası da onlarla vakit ge-
çirmek için tramvaydan bir durak önce inip 
eve yürüdüğünü söylemişti ve biri ise “Onları 
göreceğim zaman heyecanlanıyorum, bu bir 
dostu görmek gibi” demişti. Bu birbirinden 
farklı kişisel deneyimler beni çok çok mutlu 
ediyor. Bahsettiğin gibi her bir heykelin bo-
yutu oldukça iddialı iken 23 heykelin yan yana 
dizilimleri onları daha da iddialı bir hâle geti-
riyor. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de bu ölçekte 
yapılmış ilk soyut anıt bu; ama beyaz olmaları 
kendilerini mütevazı bir şekilde ortaya koy-
malarına olanak sağladı diye düşünüyorum. 
Beyaz renge dair ifadelerim bu heykeller için 
de geçerli.

Aynı zamanda yansıtma havuzunun da et-
kisiyle, farklı yansımalar ve dokular da ta-
şıyorlar. Suyun, heykellerin ve gökyüzünün 
ilişkisini izlemek oldukça zevkli. İzmir’de ha-
kikaten iyi fotoğraf çeken kişiler var; onlar 
heykellerin tabiatla kurduğu ilişkiyi, gün ba-
tımı, gün doğumu, fırtına gibi farklı zaman-
lardaki hâllerini çok iyi belgeliyorlar. Bunları 
görmek bende onların yaşayan bir anıt oldu-
ğu duygusunu uyandırıyor. Yaşama olanak 
açan ya da...

EÇ: Ben de tam bununla ilgili bir soru sora-
caktım, sen kendiliğinden yanıtlamış oldun. 
Anıtı oluşturan heykellerin meydana yerleş-
tirilmelerinden itibaren kendi başlarına ya-
şantıları başladı, kaçınılmaz olarak… Diğer 
yandan da İzmirlilerin çok benimsedikleri bir 
anıt oldu. Senin de dediğin gibi, fotoğrafları 
sıkça çekiliyor; Instagram’da popüler bir konu 
oldular. Bu fotoğraflarda heykellerin değişen 
ışığı yansıtmaları sıkça vurgulanıyor. Değişen 
gün ve kent ışıklarında onlar da değişim gös-
teriyorlar. Geçici olana dair de bir şey deme-
leri, onunla diyalog hâlinde oluşları dikkate 
değer. Sanki insanların ilgisini heykellerdeki 
bu yansımalar da çekti gibi. 

GÖ: Evet tespitlerine katılıyorum. Türkiye’de 
genellikle anıt anlayışında didaktik bir üslup 
hâkimdir. Oysa Demokrasi ve Dayanışma Anı-
tı, yumuşak, yuvarlak, sertlikten uzak formu 
ve beyazlığı ile insanlara farklı ilişki kurabil-
menin olanaklarını açıyor diye düşünüyorum. 

EÇ: Peki bu anıttan bağımsız olarak, soyutluk 
ve beyaz ilişkisini nasıl düşünürsün? Bir sanat-
çı olarak renkler arasındaki ilişki, renklerin tı-
nısı, enerjisi üstüne ne dersin? Evet, biçimden 
gelen bir şeyleri sezgilerimle oluşturuyorum, 
dışlaştırdığım şeye uzaktan bakıp hemhâl 
olup sonra cümlesini kuruyorum dedin, ama 
gene de zihninde renklerle ilgili soyutluk mer-
tebesi bağlamında fikirlerin neler?

GÖ: Soyutu bir renkle ifade etmem gerekir-
se bu tabii ki beyaz olur, hatta beyazın ken-
disi soyut. Tınısını bilemiyorum bir nota seç 
dersen si olabilir belki ama beyazda sessizlik 
çok baskın, enerjisine ise dingin derim. Geç-
tiğimiz Mayıs ayında Pg Art Gallery’de bir 
kişisel sergim olacaktı, sergiyi pandemiden 
dolayı erteledik. Bu sergi Eylül 2020’de Gate 
27’nin bahçesinde açılıyor ve bu serideki 
bütün heykeller mat beyaz. Seriyi tamamla-
dığımda onları mat beyaz görmek istedim. 
Benimki çocuğa doğmadan bir isim bul-
mak yerine doğduktan sonra ona bakıp isim 
vermek gibi. Siyahtan beyaza giden ışıkla 
formlarımın oluşmasını istedim. Mat beyaz, 
formları olduğu gibi ortaya çıkarıyor, biçime 
konsantre olup onu daha rahat algılayabi-
liyorsun; yansıyan, parlayan hiçbir şey yok, 
sadece kendisi var. Sanat pratiğimde ısrar-
la tekrar ettiğim, “benim organik dünyam” 
dediğim soyut bir form anlayışım var ve bu 
benim iddiam. Bu seride mat beyazın saye-
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sinde formlarımı daha net algılatabileceğimi 
düşünüyorum.

EÇ: Ayrıca pandemiyle bir ilişkisi var mı bu 
tercihin?

GÖ: Doğrudan bir ilişkisi yok, çünkü heykelle-
rimi pandemi öncesi bitirmiştim. Ancak şöyle 
bir şey oldu; geçtiğimiz Mart başında Evrim 
Altuğ bu yeni seri için bir metin yazdı ve bir 
bölümünde şöyle demiş: “Hazin bir öngörü ve 
duyarlıkla, Özsoy’un son dönem işleri ayrıca, 
dünyanın insan elinden çıkma ani iklim deği-
şikliği sebebiyle maruz kaldığı yok oluşa da 
gönderme yapar gibidir. Pek çok heykelinde 
olduğu gibi, akmakta, tükenmekte olan, ancak 
kayıt altına alınması, paylaşılması elzem nice 
an ve hissi bir çağdaş fotoğraf sanatçısı gibi 
türlü madde ve biçimle pozlayan sanatçı, bu 
serisiyle de sanki yitmekte olan Doğanın, hatta 
insanın iyicil, şefkatli, bereketli ve fedakâr do-
ğasının bereketi, mahremiyeti ve masumiyeti-
ne de görsel bir ağıt yakar.”4 Altuğ’un bu met-
ni yazdığı tarihte henüz Türkiye’de karantina 
uygulamaları başlamamıştı, ama neticede, ser-

gimi erteledik. Çevrimiçi bir sergi hazırlamak 
mümkündü belki, ancak ben bunun işlerimle 
ilgili bir fikir edinmenin ötesine geçmeyece-
ğini düşünüyorum. Benim için yapıtla fiziksel 
karşılaşma çok hayati ve bu deneyimi emsalsiz 
bulurum. O dönemde özellikle kamusal alan-
daki heykellerimin önemi benim için daha da 
arttı. Açık alanlarda olmaları onları pandemi 
koşullarında bile deneyimleyebilmeye olanak 
sağlıyordu. Bu fikirle sergimi açık alana taşı-
maya karar verdim. Gate 27 ise fiziksel koşul-
ların sanat ortamına olumsuz etkilerinin bilin-
ciyle bahçesini heykellerime açtı, bizleri konuk 
ediyor. Böylelikle galeri ortamında sergileye-
ceğim heykeller açık alanda yerlerini buluyor. 
Bu sergiyle ilgili Beral Madra’nın metninden 
bir bölüm okursam sanki hem sergideki işlerin 
beyazlığı hem de açık alanda oluşlarıyla ilişkisi 
daha net kavranır. Olur mu?

EÇ: Memnuniyetle. 

GÖ: Madra şöyle demiş: “Gate 27 Parkı’nda-
ki yapıtlar, biçim ve estetik olarak Özsoy’un 
amorf figürlerinin bir devamı olsa da, bu kez 
bu yapıtların bir ‘zeitgeist’ (zamanın ruhu) 
ağırlığı taşıdığı söylenebilir. İnsanın varlığını 
tehdit eden en büyük virüs salgını ile tüm ya-
şam koşulları köktenci bir değişime girerken, 
imgelemimize virüsün biçimi sızdı; o gözle 
görülmeyen virüs protein kaplı bir nükleik 
asitten oluşan bir organizmadır; içinde DNA 
ya da RNA taşıyan bir çekirdek taşır. Virüsün 
yaşaması için canlı bir hücreye, bitki, hayvan 
ya da bakterilere ihtiyacı vardır ve kendi-
ni kopyalayarak çoğalırlar. Virüsün öldürücü 
gücü ancak mutasyon geçirince yok olabili-
yor. Özsoy’un beyaz amorf biçimli çoğaltılmış 
nesnelerine varolmasını umut ettiğimiz iyileş-
tirici Mutantlar diyebiliriz; doğal alanın iyileş-
tirici ortamında zihnimizdeki öldürücü virüs 
imgesi yerini kurtuluşu simgeleyen Mutant-
lara bırakıyor. Beyaz da bu iyileştiriciliği vur-
guluyor. Beyaz en saf ve ışık yansıtan renktir; 
akromatiktir, renksizdir, doğal olanı gösteren 
renktir, siyahın karşıtıdır, umut veren ışığın 
bütün huzmelerini içerir ve yansıtır. Beyaz, 
tarih boyunca dinsel, siyasal, kültürel anlam-
lar taşıdı; Modernizm ona sadelik, en aza in-
dirgenmişlik yükledi. Özsoy bu simgeselliğin 
bilincinde olarak beyazı tamamlanmışlık, yet-
kinlik, kusursuzluk ve ustalık olarak seçiyor.”5

EÇ: İyi ki paylaştın, çok teşekkürler. Madra’nın 
yazdıkları, benim beyazın, hem mütevazı hem 
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de gizli ya da çekinik bir iddiaya sahip olduğu 
fikrimi daha da perçinledi. Beyazı bir tür gizli 
meydan okuma olarak yorumlayagelmişimdir. 

GÖ: Bu sözün aklıma Maslak meydandaki 
beyaz heykelimi getirdi. Bu heykel, atölyeme 
giderken önünden geçtiğim, çıkışta da et-
rafında yarım tur attığım göbeğin ortasında 
duruyor, etrafı oldukça yüksek binalarla çev-
rili. Oraya bir heykel yapmam istendiğinde, 
her zaman olduğu gibi önce maketler yap-
tım. Ön çalışma olarak hiçbir zaman çizim 
yapmıyorum ya da bilgisayar kullanmıyorum, 
biliyorsun. Bu maketler arasından seçtiğim 
form bana delikli bir yıldız gibi geldi, yüksek 
binaların arasından kayıp dünyaya düşmüş 
bir yıldız, parlamaya ve ışık saçmaya devam 
eden bir yıldız. Etrafı plazalarla çevrili olsa da 
gün ışığı yayan bir heykel. Sahip oldukları ad-
lar genelde insanları nasıl etkiliyor bilemem 
ama, adımın anlamının benim hayatımda çok 
karşılığı var. Gündüzü daha çok severim. Hey-
kellerime genellikle isim koymam, ama Mas-
lak’taki beyaz heykelimin ismini Daylight koy-
mak istedim. Öte yandan da beyaza dair bir 
sahiplenmem yok. 

EÇ: Burada gene iddiasızca iddialı olma me-
selesi hakim gibi; ve geceye karşı gündüz, 
karanlığa karşı ışık... Bu kavramlardan sonra 
garip olmazsa teknik bir soru soracağım. Be-
yaz denince, tek bir beyaz yok, biliyoruz. Sen 
hangi beyazı seçiyorsun? Özellikle Karantina 
Meydanı’ndaki anıtın üretim süreci üzerine 
konuşabilir miyiz? Nasıl bir beyaz olacağının 
kararı hakkında...

GÖ: Malzeme ve boyanın birleşmesi açısından 
teknik farklılıklar var, o kadar. İzmir’deki De-
mokrasi ve Dayanışma Anıtı’ndaki beyazlar, 
jelkotlu polyesterle yapıldı, sağlamlıkları açı-
sından, kuvvetli olsunlar diye malzemenin içi-
ne karıştırılan bir beyaz bu. Jelkot, polyesterin 
dış etkenlere karşı koruyuculuğunu artıran bir 
malzeme, oto boyası gibi değil. Sonuçta yan 
yana koyduğun zaman, farklı dönemlerdeki 
işlerde beyazın tonları açısından aslında bü-
yük farklılık yok, ama belki de şöyle ayırmak 
lazım: Parlak beyazı kullandığım İzmir’deki 
heykeller ile mat beyazlar ya da mermerler-
deki beyazlar arasındaki fark konuşulabilir. 
Parlak beyaz işler, yani boya da gelince, parıl-
dayan yüzeyleriyle ve beyazın getirdiği bütün 
renkleri kapsayıcılığı fikriyle kuvvetli bir renk 
oluyor. Belki de insanların özellikle meydan-

daki heykellerle kurdukları bağın temelinde, 
gene o beyazın etkisi var. Zaten anıtın ismi 
de dayanışma kelimesini içeriyor, burada her-
kesi kapsayan bir renk bu, bütün renkleri de 
kapsayan... Hikâyenin temelinde ya da anıta 
ismini veren meselenin özünde de farklılara 
rağmen kapsaması var. O bir alt metin. 

EÇ: Rengin dışında merak ettiğim bir konuyu 
da fırsat varken konuşmak isterim. Heykeller 
her zaman bir mekânın içinde, tabii her mekân 
da hep bir başka mekânın içinde... Ama biz 
heykel ölçeğinden bakacak olursak üç temel 
fark var: Birincisi, heykelin kamusal alanda 
oluşu; diğeri, bir koleksiyonerin evinde, özel 
mekânda oluşu; ve üçüncüsü de, müze ya da 
galerinin sergi salonunda oluşu. Bu bağlamda 
heykelin mekânla ilişkisi açısından gözlemle-
rin nedir? Rengi de katarak da konuşabili-
riz ya da özellikle senin kendi heykellerinin 
atölyeden çıktıktan sonraki yolculuklarında 
mekânla ilişkilerini nasıl gözlemlediğin üze-
rinden de. Üç yolculuğu da görmüş bir sa-
natçısın ve mimarlarla yakın çalışıyorsun, bu 
konu üstüne düşündüğünü de biliyorum.
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GÖ: Heykellerim için mekân çok önemli ve 
ben de bunu çok önemsiyorum. Tesadüfi bir 
şekilde mimarlarla kurduğum ilişkiler hep 
gelişmeye açık oldu. Mekân beni heyecan-
landırıyor. Bir mekâna dair özel iş üretmek 
daha da çok heyecanlandırıyor. Orada hem 
ortak bir mekân yaratma fikri var hem de 
mekânın ve heykellerin birbirini ezmeden 
varolması; benim tercihim böyle bir den-
ge.... Mekâna dair başka bir mesele de sınır-
lar ve ölçüler, özellikle kapalı mekânlardan 
bahsediyorum. Çok büyük galeri boşlukla-
rı yapılabiliyor ve onların içinde çok büyük 
işler hayal edilebiliyor ama mimar kapısını 
küçük yaptığı için heykelleri yerleştirmek 
imkânsız hâle geliyor [gülüşmeler]. Ona 
göre işler üretmek gerekiyor ya da ancak 
içeride birleşebilen işler mümkün olabiliyor. 
Bu nedenle bir yapıyı proje hâlindeyken or-
tak iş olarak konuşmak her zaman çok daha 
iyi sonuçlar veriyor. 

EÇ: Söylediğine yakın bir ilişki Umur Matbaası 
yapısında var galiba, değil mi?

GÖ: Evet. Hatta, oradaki heykellerim de be-
yaz. Binanın doğu cephesi farklı renkli cam-
larla kaplı, böylelikle güneş doğunca içerisi 
rengarenk oluyor. Yapının tavanında mika-
donun çubukları gibi çelik taşıyıcılar var. Ya-
pının mimarı Nevzat Sayın, renkli camlardan 
yansıyan ışığı farklı düzlemlerde çoğaltmak 
için benden tavandan sallandıracağım be-
yaz heykeller istemişti. Binanın içine girince 
heykellerin altından geçiyorsunuz, böylelik-
le ışık olmadığında üstünüzde bulutlar var 
gibi, renkli camlardan gelen ışıklar heykel-
lere yansıdığında gökkuşağının altından 
geçiyormuşsunuz hissi yaratıyor. Bu proje, 
sanatçı, mimar ve işveren işbirliği için çok 
iyi bir örnek.

EÇ: Başka var mı? Forum Trabzon Alışveriş 
Merkezi’nde de işlerin var değil mi?

GÖ: Evet, orada da var. O heykellerin hepsi 
kırmızı. Forum Trabzon’un tasarımcıları CPU 
adında Portekizli bir grup. Projeyi gerçekleş-
tirebilmeleri için, bütçenin belli bir yüzdesi-
nin sanat eserlerine kullanılması gerekiyordu. 
Dolayısıyla oradaki işler mimar grubunun şart 
koşmasıyla olabildi. Türkiye’de ya işverenin 
ya da çok az sayıda mimarlık ofisinin “böyle 
bir şey olsa ne güzel olur” demesi sonucun-
da sanat ve mekân gündelik yaşamda bulu-
şabiliyor; o da gene, belli birtakım yapılarda. 
Bu tür girişimler sonucunda İstanbul Trump 
Towers’ta ve Kanyon’un ofis ve konut yapı-
larının girişlerinde heykellerim var. Bu yapı-
larda mimar Brigitte Weber’le çalıştım. Proje 
hâlinde ya da inşaat hâlindeki başka yapılar 
için de çalışmalarım oldu ama bazıları netice-
lenmedi. İnşaat yapılırken çok farklı dinamik-
ler var, öncelikler değişebiliyor. Sanat belki 
bir öncelik ama, listeden ilk silinecek öncelik 
de o oluyor. O nedenle hayata geçmemiş çok 
çalışmam da oldu. Ancak düşünmek, projeye 
kafa yormak beni her zaman heyecanlandırı-
yor. 

Sergi mekânlarından bahsedecek olursam: 
Atölyede çalışıp da kendi iş serilerimi gördü-
ğümde, diyebilirim ki, bir sürü heykeli birara-
da görmek ile onları galeri ortamında birara-
da görmek arasında çok büyük fark var. Bu 
mekân değişikliği onlarla farklı tecrübelere 
yol açıyor. Dolayısıyla heykelin yer değiştir-
mesi, farklı farklı varlık kazanma hâlleri olarak 
ortaya çıkıyor, bu benim için bir tür oyun oy-
namak gibi, çok zevkli. 
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Kamusal bir mekândaki, sokaklardaki işler ise 
her şeyden çok daha bağımsız; orada heykel-
ler bambaşka bir varlık durumuna geçiyor; 
hem insanlarla, hem bulunduğu yerle, hem de 
tabiatla, yaşamla ilişkisi neredeyse arkeolojik 
bir hâle geliyor zaman içinde. Bir türlü eski-
yerek, hatta bozularak, dönüşerek varlık gös-
teriyor. Bu da benim için çok kıymetli, çünkü 
diyelim ki bir işim bir evdeyse, onu belli kişiler 
görüyor; kamusal mekânda ise tüm dünyaya 
ait bir hâle geliyor. Dış mekândaki işlerimi, bu 
anlamdaki bir sürü karşılaşmaya açık olması 
nedeniyle ister istemez daha çok önemsiyo-
rum. Sonuçta yaptığım işleri paylaşmak için 
yapıyorum, ne kadar çok paylaşırsam o kadar 
çoğaldıklarını düşünüyorum ve bu beni çok 
mutlu ediyor.

EÇ: Özel galerilerden ziyade daha kurumsal 
olarak müzelerle ilgili gözlemin nedir? Mi-
marlıktaki akademik çalışmalarda beyaz küp 
olarak müze yapıları tartışılagelmiştir. Müze 
iç mekânlarının beyaz renk tercihleri, eserlere 
fon olmak adına, dikkati kendine çekmeyen 
beyaz, sonsuz beyaz gibi nedenlerle de olsa 
aşırı steril bir atmosfer yaratmasıyla eleşti-
ri konusu olmuştur. Bir yandan da beyaz, iç 
mekânda neredeyse vazgeçilmez bir tercih-
tir. Genelde ya betonun rengini ya da beyazı 
görüyoruz. Bu konuda sen ne düşünüyorsun?

GÖ: Duvar yüzey renklerinden ziyade, bir mü-
zede benim için en temel şey rahat dolaşıla-
bilir olması ve yapıtlar arasında bir bağ kuru-
larak sergilenmesi. En ideal gördüğün müze 
hangisi diye soracak olursan, Dia Beacon de-
rim, çünkü sanatçıların sadece bir-iki işini de-
ğil, sanki kişisel sergisini geziyormuşsun gibi 
bir etki bırakır; ayrıca müzeyi yorulmadan çok 
rahat gezersin. İstanbul’da Teğet Mimarlık’ın 
tasarladığı Deniz Müzesi, çevresiyle kurdu-
ğu ilişki, iç ve dış mekânlarıyla en sevdiğim 
müze. Bir heykeltıraş olarak müzenin önün-
deki pervaneye bayılıyorum; orada olabi-
lecek en güzel heykel. Yakın zamanda ise, 
Zekeriyaköy’de yer alan ve Cengiz Kurt’un 
yaptığı Sanat Merkezi, iç ve dış mekânların 
birbirleriyle kurduğu ilişkiler ve yapının çok 
amaçlı kullanıma olanak sağlamasıyla beni o 
kadar çok etkiledi ki, hemen orada sergi ya-
pabilmeyi istedim.

Bunlar dışında gözlemim, son zamanlarda 
müze tasarımlarında yıldız mimarların öne 
çıktığı yönünde. İçindeki yapıtlardan ziyade 

adeta yapı sergileniyor. Bana göre beyaz küp 
anlayışı zaten miadını doldurdu, ama sebebi 
iç mekânların beyaz ve aşırı steril olmasın-
dan ziyade, sanatçıya tekdüze planlanmış bir 
yerleşimi dayatmaları; odalar, odalar ve biraz 
daha büyük odalar, ya da galeri boşluğu olan 
daha büyük odalar... Halbuki keşke sabit değil 
de hareketli yüzeyleri olan ve içindekine göre 
değişebilen mekânlar olsa... Şimdi hayal eder-
ken bile içim açıldı. Ben pandemi sonrasında 
mekân anlayışlarımızın değişeceğini düşünü-
yorum. Kendi adıma, açık mekânlarda sergi 
yapmak istiyorum; örneğin şehirlerin içinde 
de, Turgut Cansever’in Karatepe’deki saçak-
ları gibi mekânlar olsa keşke, hem korunaklı 
hem havadar... 

EÇ: Bir heykeltıraş olarak dış mekânda sergi-
ler olmasını isteme lüksün var. Ama çizerler 
ve ressamlar ne yapsın? 

GÖ: Eğer ben hayal edebiliyorsam, mimarlar 
bu hayalleri çok daha sofistike hâle getirip 
yapabilirler diye düşünüyorum. Şu an içinde 
bulunduğumuza benzer zor durumları, bilin-
dik ya da geçerli mekânların dışına çıkmak, 
kutu gibi binalardan farklı ne yapılabilir diye 
hayal etmek için kullanmak da mümkün. Bir 
galerinin içine girmek artık zorlayıcı; onun 
yerine daha dinamik, boyutları ya da sınırları 
kolayca ihtiyaca göre değişebilen mekânlar 
nasıl olur diye hayal edilse… 

EÇ: Nefis bir yanıt oldu bu, biz mimarlara da 
epey iş vermiş oldun. İstersen böyle bitirelim. 
Çok teşekkür ederim.

GÖ: Asıl ben teşekkür ederim.

1 Ahmet Soysal, “Günnur Özsoy’un Heykelleri”, Günnur 
Özsoy [TESK 15 Şubat-17 Mart 2001 Sergi Kataloğu], 
s. 7, 2001.

2 Atilla Yücel, “Günnur İçin Not”, 2015: http://www.
gunnurozsoy.com/metinler/gunnur-icin.

3 Marcus Graf, “Günnur Özsoy, Ufuk Çizgisinin Aşağısın-
dan ve Yukarısından Öyküler”, Günnur Özsoy [Tinsel 
Deneyimler Sergi Kataloğu], s. 18, 2011.

4 Evrim Altuğ, “Aşkınlığın İçkin Kuyumculuğu”, Yayım-
lanmamış Doküman, Mart 2020.

5 Beral Madra, “Beyaz Mutantlar”, Yayımlanmamış Do-
küman, Ağustos 2020.
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sergi mekânları  
neden beyazdır?

Size şu ana kadar gezdiğiniz tüm sanat mü-
zelerinin ortak özelliğini sorsam ilk cevabınız 
“beyaz duvarlar” olabilir. Benim de hafızamda 
canlanan görüntü aydınlatmadan dağılan eşit 
ışık sayesinde kendini iyice ortaya çıkartan 
beyaz duvarlar oluyor. Bunun neden böyle ol-
duğu doktora çalışmama başladığım yıllarda 
benim kafamı fazlasıyla kurcalıyordu. Hatta 
bir gün önemli notlarımı tuttuğum tez defte-
rime kırmızı harflerle “Sergi Mekânları Neden 
Beyazdır?” sorusunu yazmıştım. Bu yazıya da 
yıllar önce not ettiğim bu soru ilham oldu. Ya-
zıda, soruyu cevaplamak bir yana, bu tür soru-
ları çoğaltması niyetiyle, sergi mekânlarındaki 
beyaz duvarların nasıl ortaya çıktığı ve nere-
lere vardığının izlerini sürdüğüm bu rotanın 
farklı duraklarındaki karşılaşmalarımı aktar-
mak istiyorum.

değişen talepler üzerine
Walter Benjamin 1930’larda sanat eserinin 
aurasının yeniden üretime olanak sağlayan 

modern tekniklerin kullanılmasıyla öldüğünü1 
söylediği sıralarda, maktul auranın hayale-
ti modern sanat müzelerinin beyaz duvarları 
içinden ortaya çıkmaktaydı. Çünkü 20. yüzyıl 
başında sergi mekânları ve sergileme pratik-
lerindeki değişiklikler, auranın hayaletinin geri 
çağrıldığı bağlamı modern sanat müzelerinde 
yeniden kurarken bir yandan da izleyiciyi ve 
sanat eserini dönüştüren ve günümüzde ge-
çerliliğini büyük ölçüde hâlâ koruyan birtakım 
köklü değişiklikleri ortaya çıkardı. Bu değişik-
liklerin kapsamını anlayabilmek için 20. yüz-
yıl öncesine kısaca değinmekte fayda var. 
Rönesans döneminde görülmeye başlanan 
nadire kabineleri, müzelerin atası ve tarihte-
ki ilk sergi mekânları olarak kabul edilir2. Bu 
ilk sergi mekânları, sosyal ve ekonomik olarak 
ayrıcalıklı kimselerin ilgi alanlarına giren çe-
şitli nesneleri biriktirip sergiledikleri, kamu-
ya açık olmayan ve çok az kişi ile paylaşılan 
özel mekânlardı. Burada, mercanlar, kurutul-
muş bitkiler, doldurulmuş hayvanlar, ceninler,  

Pınar  
Kılıç

1

1 Nadire kabinesinin 
basılı ilk görsel 

temsili. Ferrante 
Imperato, Dell’ 

Historia Naturale, 
1599. Kaynak: 

Biodiversity Heritage 
Library açık arşivi
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sikkeler, madalyalar, resimler, heykeller, mü-
cevherler, haritalar gibi çeşitli ve ilginç objeler; 
çok bölmeli çekmecelerde, raflarda, dolaplar-
da ve vitrinlerde saklanır ve koleksiyonerin izin 
verdiği ölçüde sergilenirdi3. Küratör James 
Putnam, nadire kabinelerinde koleksiyonerle-
rin hayal gücü doğrultusunda şekillenen son 
derece keyfi ve çok çeşitli sergileme düzen-
leri olduğundan bahseder4. Genellikle farklı 
nesnelerin yanyana ve birlikte teşhir edildiği 
bu düzenlemelerde esas aktör bu objelerin 
nadirliğidir. Çünkü “bir koleksiyon ne kadar 
eşsizse, canlandırdığı dünya ve bu dünyanın 
yansıttığı kişilik de o kadar istisnai demektir.”5 
Bu sergileme biçiminde izleyici odanın her 
köşesinde yerden tavana kadar nadir bulunan 
çok sayıda ilgi çekici nesne ile bir anda kar-
şı karşıya geliyordu ve izleyiciden bu nadirlik 
karşısında büyülenmesi talep ediliyordu.6 Fa-
kat bu talep, mekâna pek bağlı değildi çünkü 
büyüleniş hâli nesnelerin nadirliği ve çeşitli-
liğinden geliyordu. 17. ve 18. yüzyıldaki sergi 
mekânları, bu nadir koleksiyonların zamanla 
kamuya açılmasıyla ortaya çıktı. Örneğin, 16. 
yüzyıl sonunda Medici ailesinin koleksiyonunu 
sergilemek niyetiyle Uffizi Galerisi’nin dönüş-
türülmesini takiben, Avrupalı soylu aileler ko-
leksiyonlarını kamuya açmaya başladı.7 Böy-
lece kamuya açılan sergi mekânlarının sayısı 
artarken bir yandan da sergilemede yeni tek-
nikler ortaya çıktı.8 Bu mekânlarda sergileme, 
duvarlarında kronolojik bir biçimde katego-
rize edilmiş resimler olan büyük ve gösteriş-
li salonlarda yapılıyordu ve resimlerin asılma 
biçimlerinin iç mekân tasarımıyla uyum sağ-
laması bekleniyordu.9 Resimler, günümüzde 
görmeye alışık olduğumuz sergi düzeninden 
çok farklı olarak neredeyse duvarda hiç boş 
yer kalmamacasına ve tavandan yer hizasına 
kadar ve tüm duvar boyunca sıralanıyordu.10 
Bu sergileme biçimi, izleyicisinden, resimlere 
olduğu kadar iç mekân tasarımının zenginli-
ğiyle ifade edilen koleksiyonerin gücüne de 
hayran olmasını talep ediyordu. Dolayısıyla iç 
mekân, günümüzde görmeye alışık olduğu-
muzdan çok farklı ve renkliydi. Altın süsleme-
ler, bordo, yeşil lacivert, gümüş-gri boyalı veya 
kumaş ya da kâğıt kaplı duvarlar herhangi bir 
sergi mekânında karşılaşabileceğimiz ve yay-
gın olarak kullanılan dekorasyon öğeleriydi.11 
Sanat eleştirmeni Brian O’Doherty’e göre, iç 
mekân ne kadar gösterişli olursa olsun, 17. ve 
18. yüzyıl sergi mekânlarında tuvalin çerçevesi 
izleyiciye bir çeşit otorite sunuyordu.12 Çünkü 
tuvalin kapalı alanı içinde resme bakan göz, 

merkezi bir odağın çevresinde gezinirken bu 
gezintinin sınırlarını çerçeve çizerdi. 19. yüzyıl-
da, merkez odaklı olmayan manzara resminin 
ortaya çıkışıyla, göz odaklanmaya alışık oldu-
ğu figürün dışında resmin arka planını da fark 
etmeye başladı. Böylece, duvara asılırken bazı 
resimler arasında bir mesafe bırakmak ge-
rekti. O’Doherty’e göre, her şeyin başlangıcı 
olan resimler arası bu mesafe gereksinimi 20. 
yüzyılda bambaşka talepler peşinde olan bir 
sergileme biçimine dönüştü13 ki bu izleyiciyi 
de dönüştüren bir estetik deneyim üretmeye 
başladı. O’Doherty bu dönüştürücü deneyimi 
sunan sergileme biçimini “beyaz küp” olarak 
isimlendirir ve bu deneyimin ana sahnesini 
modern sanat müzesi olarak işaretler.14 Bu 
sahnenin aktörlerini ise beyaz ve açıklıksız 
duvarlar, aynı zamanda aydınlatma kaynağı 
olan bir tavan ve monokrom zeminler olarak 
tarifler. 

otoriter bir atmosfer üzerine
O’Doherty’nin tariflediği “beyaz küp” aklıma, 
içeri girenleri katmanlarının özelliklerine göre 
dönüştüren kuralcı ve otoriter bir atmosfe-
ri getiriyor. Öncelikle, bu otoriter atmosferin 
içine giren izleyici, beyaz, orta sınıf mensubu, 
Carol Duncan’ın deyişiyle mümkünse “sadece 
erkek” ve görme duyusundan başka bir duyu-
ya odaklanmaması gerektiğini kabul edecek 
kadar da ağırbaşlı olmalıdır.15 Çünkü beyaz 
küp, sadece görmeyi önemseyen ve izleyici-
yi neredeyse mobil bir göze indirgeyen son 
derece kuralcı bir estetik deneyim sunar. Öyle 
ki, görme duyusunu bütünsel bir mekân algı-
sından izole eden bu kuralcı estetik deneyim, 
izleyicinin tüm dikkatini talep eder. Görsel bir 
alıcıya eşdeğer tutulan izleyiciyi, dış dünyanın 
gerçekliğinden soyutlamak için, gün ışığının, 
hayatın seslerinin ve görüntülerin içeriye gir-
mediği, açıklıksız mekânlarda onu bulunduğu 
bağlamdan kopartır. Beyaz küp, içinde ne su-
nulursa sunulsun izleyiciyi çok önemli şeylere 
baktığına ve bu şeylere neredeyse ruhani bir 
saygı göstermesi gerektiğine ikna eder; çün-
kü “modern bir müzedeki yangın hortumu, bir 
yangın hortumuna değil, estetik bir muamma-
ya” benzer.16 Marcel Duchamp’ın bir galeriye 
koyduğu pisuarla akıllarımıza düşürmüş oldu-
ğu üzere, bir sanat işinin bir eser olarak nite-
lendirilebilmesi beyaz küpün içinde kendine 
yer bulabilmesiyle epey ilişkilidir. Dolayısıyla 
beyaz küp, beyaz duvarlar ve izleyici arasında 
olduğu kadar beyaz duvarlar ve sanat nes-
nesi arasında da dönüştürücü ilişkileri ortaya 
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çıkarır. Örneğin, beyaz duvarlarla çevrili sergi 
mekânlarının içinde yer bulan nesneler, sanat 
tarihine kaydı düşülen birer sanat eseri olur. 
Beyaz duvarlı sergi mekânı ise, sanat eseri-
nin izleyici ile buluşmasında bağlamı bazen 
yok eden, bazense yeniden kuran vazgeçil-
mez bir koşuldur. Bağlamı yok eder, çünkü 
mekân içinde sergilenen eserden rol çalma-
mak için her türlü görsel uyarandan sıyrılıp 
neredeyse görünmez olur. Fakat bir yandan 
da bağlamı yeniden üretir, çünkü beyaz du-
varlar Gestalt’ın şekil zemin ilişkisi prensibinin 

altını çizercesine eserlerin ayrılmaz bir parçası 
haline gelir. Dolayısıyla, eseri ve duvarı birbi-
rinden ayrı düşünmek zorlaşır. Örneğin, New 
York Modern Sanat Müzesi’nde (MoMA) yap-
tığı sergilerle Amerikan sanatını şekillendirdi-
ği söylenen ve 2012 yılında Amerika’da Ulusal 
Sanat Madalyası ödülü alan kavramsal sanatçı 
Ellsworth Kelly’nin çalışmalarını beyaz duvar-
lar olmadan algılayabilmek çok güçtür.17 

egemenlikler üzerine
20. yüzyıla kadar süregelen sergileme biçim-

2

3



betonart | beyaz | 63

leri, izleyiciye otoriter bir atmosfer vaat eden 
beyaz küpe kıyasla daha renkli deneyimler su-
nuyordu. Fakat bu deneyimler, avangard sa-
natçılar tarafından çok da yeterli görülmüyor-
du. Örneğin, 1920’lerde konstrüktivist sanatçı 
El Lissitzky, izleyiciye pasif bir rol biçtikleri 
için mevcut sergileme mekânlarını limitli ola-
rak gördüğünden, izleyiciyi aktif bir konuma 
yerleştiren ve kolektiviteyi öne çıkaran bazı 
sergileme denemeleri yaptı.18 1928 tarihli Ka-
binet Der Abstrakten isimli düzenlemesinde 
El Lissitzky, kavramsal sanat eserlerini hare-
ket edebilen metal paneller içine yerleştirdi. 
Raylı düzenekler sayesinde ziyaretçiler bu 
eserleri diledikleri gibi hareket ettirebiliyordu. 
Ayrıca, eserlerin panellerle bağlı olduğu du-
varlar, bir tarafı beyaz bir tarafı siyah boyalı 
metal çıtalarla kaplıydı. Böylece, izleyiciler 
mekânda yürürken eserleri sergileyen duvar-
lar izleyicinin hareketine bağlı olarak beyaz-
dan griye ve sonra siyaha dönüşüyordu. İz-
leyici, yürüyüşüyle arka planın değişmesine 
şahitlik edebildiği gibi, eserlerin sergilenme 
biçimlerini değiştirebilme yetkisine de sahipti. 
İzleyicilerin sergideki nesnelerle fiziksel ola-
rak etkileşime girdikleri bu sergilemede amaç, 
görme duyusunu dokunma duyusu ile birlik-
te ele almak ve pasif seyir durumunu kolektif 
ve canlı bir deneyime dönüştürmekti.19 Fakat 
mekânla etkileşim halinde olan bu kolektif ser-
gi denemeleri çok fazla yankı bulamadı. Sergi 
mekânında kolektiflik yerine bireyselliği esas 
alan ve bunun için mekânı her türlü dikkat 
dağıtıcı bileşenlerinden arındıran beyaz küp 
düzeni öne çıktı. Beyaz küpün sunduğu ku-
ralcı ve dönüştürücü deneyim, MoMA 1939’da 
Philip L. Goodwin ve Edward Durell Stone ta-
rafından tasarlanan ve tasarımıyla döneminin 
diğer müzelerinden ayrışan Manhattan’da-
ki binasına taşındıktan sonra yaygınlaştı. Ve 
beyaz küp, 20. yüzyıl boyunca modern sa-
nat müzelerinde alımlamanın yönetilmesinde 
standart bir araç haline geldi.20 Beyaz küpün 
egemenliğinde MoMA önemli bir rol oynasa 
da, sanat tarihçisi Walter Grasskamp’a göre 
bunun gerçekleşmesinde aslında iki temel 
olay etkiliydi.21 İlki, 19. yüzyıl sergi düzeninde 
bazı resimlerin duvara asılabilmek için diğer 
resimlerle arasında bir mesafe gerektirmesi 
sebebiyle göz hizasında ve çizgisel bir asma 
düzeninin uygulanmaya başlanmasıydı. İkin-
cisi ise Viyana’da Seccession sanatçılarının 
başlatmış olduğu ve sonra Bauhaus ile birlikte 
Alman müzelerine de sıçrayan, sanat eserleri-
nin beyaz bir arka fon üzerinde sergilenmesi 

eğilimiydi. Bu eğilim, İkinci Dünya Savaşı sıra-
sında Bauhaus sanatçılarının New York’a göç 
etmesi ile birlikte MoMA’ya da ulaştı. 

karşı çıkışlar ve geri dönüşler üzerine
Beyaz küpün otoriter sergileme pratikleri-
ne karşı tavırlar geliştiren sanatçılar ve mü-
zeler de olmuştur. Özellikle, 1960’larda be-
yaz küpün sunduğu kısıtlı deneyimlerden ve 
mekânsal limitlerinden dertli olan sanatçılar 
müzenin sınırlarını genişletmeye çalıştılar. Ör-
neğin, 1962’de Amsterdam Stedelijk Müzesi 
küratörü ve müdürü olan William Sandberg, 
Dylaby isimli deneysel bir sergi düzenledi.22 El 
Lissitzky’nin 1928 tarihli Kabinet Der Abstrak-
ten sergisinin takipçisi olarak nitelendirilebile-
cek olan bu sergileme, farklı bir mekân dene-
yimi vaat ederek beyaz küpü dönüştürmeye 
çalışıyordu; izleyiciyi edilgen konumundan çı-
karıp önemli bir aktör konumuna yerleştiriyor 
ve sanat eserlerini de çerçevelerinden çıkarı-
yordu. Eserler ile etkileşim kuran izleyiciler ve 
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çerçevesinden çıkan eserler, sınırları kesin bir 
biçimde çizen beyaz küpü oyuncu bir mekâna 
dönüştürüyordu. Frank Lloyd Wright tarafın-
dan tasarlanan ve 1959’da açılan New York 
Gugghenheim Müzesi de beyaz küp karşıtı 
bir müze olarak kurgulandı. Bu müzede, ga-
leri mekânı spiral bir rotaya dönüştü ve bu 
rotayı takip eden izleyici için tek sıralı sergi-
leme düzeninin önemi kalktı. Çünkü sergi de-
neyimi boyunca izleyici hem farklı katlarda 
bulunan resimleri, hem de diğer izleyicileri 
görebiliyordu. Öte yandan, dairesel formuyla 
Manhattan’da turistik bir odak noktası yarat-
tığı için, “müze binası, içindeki sanat eserle-
rinin önüne geçmeli mi yoksa geçmemeli mi” 
tartışmasını başlatan ilk müze oldu.23 Beyaz 
küp karşıtı bir diğer müze de, Renzo Piano ve  
Richard Rogers tarafından tasarlanan ve 
1977’de açılan Pompidou Merkezi’ydi. Pom-
pidou modernist beyaz küp mantığını redde-
diyor, fonksiyonların çeşitliliği ve açık planlı 
sergi mekânlarının esnekliği ile daha özgür 
bir izleyici deneyiminin peşine düşüyordu.24 
Örneğin, sergi mekânında izleyici herhangi bir 
rotada gezinmekte özgürdü. 

Fakat ne kadar karşı çıkılsa da beyaz küp, sü-
rekli geri dönülen bir sergileme tarzı oldu. Öyle 
ki, beyaz küpün otoritesi ona karşı bir duruş 
sergileyen müzelere de hâkim olmaya baş-
ladı. Örneğin, 1986’da mimar Gae Aulenti ve 
küratör Italo Rota, Pompidou’nun esnek sergi 

mekânlarını “bazı koleksiyonerlerin ricaları” 
dolayısıyla odalara böldüler ve beyaz küpte ol-
duğu gibi belirli bir izleme rotası dikte ettiler.25 

O’Doherty postmodernizm ile birlikte ar-
tan eleştiriler ve yeni deneyler sonucu galeri 
mekânının nötr bir mekân olmaktan çıktığı-
nı söyler.26 Oysa ki ortaya çıkışından itibaren 
galeri mekanı ne zaman nötr bir mekân oldu 
ki! Her zaman izleyiciye verilecek zenginlik, 
siyasi güç ya da ulusal kudret gibi bir mesajı 
vardı. Öte yandan, tek tip bir mekân olmaktan 
çıktığı konusu ise sanki tartışmaya hâlâ açık 
gibi. 1970’lerde Pompidou’nun açtığı yolu 
takiple ve özellikle Guggenheim Bilbao’dan 
sonra müze mimarisinin çok çeşitlendiği 
aşikâr. Fakat bu müzelerin içine girdiğimizde, 
yine tavandan eşit dağılan bir ışıkla aydınla-
nan beyaz duvarlı sergi mekânı ile karşılaşı-
yor; müze mimarisindeki çeşitliliğinin aksine, 
sergi mekânlarının tasarımının beyaz küpten 
çok da öteye gidemediğini görüyoruz. Bu 
mekânlarda resimlere baktığımız beyaz küp-
lerden çıkıp, video sanatına baktığımız siyah 
küplere geçiyoruz ama aslında aynı deneyimi 
tekrar ediyoruz. 1962’de Sandberg’in beyaz 
küpe alternatif olarak kurguladığı sergisini 
gerçekleştirdiği Stedelijk Müzesi’nin Benthem 
Crouwel tarafından ironik olarak beyaz küpe 
referansla tasarlanan ek binasında olduğu gibi 
bazen beyaz mekânın otoritesi bize müzenin 
dışında da hatırlatılıyor. 

5

5 Amsterdam 
Stedelijk Müzesi’nin 

Benthem Crouwel 
tarafından 2012 

yılında inşa edilen 
ek binası. Fotoğraf: 

Hans Peter Schaefer 
/ CC BY-SA 3.0



betonart | beyaz | 65

sonsöz
Geçmişte sanat eseri ile karşılaştığımız tek 
mekân olan sergi mekânında gözümüzün sını-
rını tuvalin çerçevesi çiziyordu. Sonra, resmin 
çerçevesinden kurtulmasıyla sergi mekânının 
beyaz duvarları çerçevenin otoritesini dev-
ralmaya başladı. Çerçevenin sınırından kur-
tulduk ama bu kez de, beyaz küpün görme 
duyumuz dışındaki diğer duyularımızı yok 
etmemizi isteyen kuralcı atmosferine hap-
solduk. Bugün ise, pandemiyle birlikte her 
alanda olduğu gibi, sanat eseri ile olan ilişki-
mizde de bambaşka bir deneyim yaşıyoruz. 
Ekranlar içine sığdırılan galeri mekânlarında 
sanal olarak turluyoruz. Beyaz küp, dijital ser-
gi mekânlarının deneyimiyle daha da sınırla-
yıcı olan bir siyahlığa dönüştü sanki. Bugün 
bu deneyimin otoritesi, bilgisayarımızın ve 
telefonumuzun siyah ekranı oldu. Bu ekran-
ların yatay ve dikey eksendeki piksel sayısı 
arttıkça deneyimimizin de artmış olduğu his-
sine kapılıyoruz. Bir aygıtın tuşuna bastıktan 
sonra birkaç tıkla erişebildiğimiz dijital sergi 
mekânlarında bütünsel bir mekân algısından 
yoksunuz. Dijital sergi mekânlarını telefonu-
muzun ekranı ile avucumuza bile alabilir olma 
durumu tuhaf bir özgürlük hissi veriyor in-
sana. Hem özgürlük hem tutsaklık içeren bu 
garip hisle gözlerimizi diktiğimiz o ekranlarda 
tekrar çerçevenin otoritesini hissediyoruz: Be-
yaz küp öncesinde, tuvalin kapalı alanı içinde 
gezinen izleyici gözün sınırlarını çerçevenin 
çizdiğini hatırlıyoruz. Ama bu kez gözümüzün 
sınırlarını ekranımız çiziyor.
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akustikte analojiler  
[beyaz gürültü]

Dil ve yazı, insanların yüzyıllardır olan biteni 
diğer insanlara aktarmak için kullandıkları en 
yaygın araçlar. Konuşma, yani ses tellerimiz 
ve kulaklarımız aracılığı ile diğer insanlarla 
kurduğumuz bağ, en temel iletişim aracımız. 
Bununla beraber, duvar resimlerinden itiba-
ren resim, heykel ve fotoğraf gibi formlar alan 
görsel anlatım da her zaman kendini ifade 
etmede büyük rol oynamış. Basılı medya (ga-
zeteler, dergiler, kitaplar...) yıllardır tamamen 
görsellik ve yazılar üzerinden ilerliyor. Diğer 
yanda ise, daha yakın bir zamana ait olan 
sesli medya araçları var. İlk ses kaydı, 1857 
yılında Édouard-Léon Scott de Martinville ta-
rafından bir fonotograf aracılığı ile yapılmış1 
ve bu diğer araçlara kıyasla oldukça yeni bir 
yöntem. Sonrasında görsellik ve işitsellik bir 
araya getirilerek, bu iki duyumuza birlikte hi-
tap eden yeni medyalar ortaya çıkmış. Sesli 
filmler, her iki duyu üzerinden bir gerçeklik 
algısı oluşturmaya çalışan ürünler. Televizyon 
ve internetin medyaya dahil olmasıyla, günü-
müzde bu bilgi aktarımında işitmenin yeri iyi-
ce sağlamlaşıyor. Bugün görüntü ve ses, beş 
duyumuzun yalnız iki tanesi, günümüz iletişi-

minin neredeyse tamamını oluşturuyor. Diğer 
duyularla ilişkili olan koku, tad ve dokunma 
hisleri ise oldukça geri planda kalıyor. Bu yal-
nızca medyada geçerli olan bir durum değil; 
günlük hayatımızda da örneğin koku duyu-
sunu göz ardı etmeye, hayvansal yetenekle-
rimizi bastırmaya çalışıyoruz. Köpeklerin üze-
rinden birçok bilgi edinebildiği kokuları bizler 
gizlemek için büyük gayret sarfediyoruz. Bu 
duyumuzu bu şekilde asırlar içinde köreltme-
ye devam ediyoruz. Koku üzerinden iletişim, 
özellikle bu yüzyılda insanların neredeyse ta-
mamen yokmuş gibi davranmaya çalıştığı bir 
iletişim biçimi. 

İşitmeyi, bu diğer üç duyumuzla karşılaştı-
rıldığında hâlâ baskın olarak kullandığımızı 
ileri sürebilsek de görselliğin yanında daha 
tanımsız kalıyor. Sese dair birçok paramet-
reyi bile görsellik üzerinden tanımlamaya 
çalışıyoruz, çünkü sözel anlatımda en kolay 
açıklanabilir olanlar görsel kısımlar. Aslında 
neredeyse sinestezik bir durum söz konusu. 
Sesleri kelimelerle betimlemeye çalışırken, 
göremediğimiz bir şeyi yine görsellik üzerin-
den tanımlamaya çalışıyoruz sıklıkla. Ses ren-
ginden, yani tınıdan bahsediyoruz örneğin. 
Tını, sesin üç bileşeninden biri. Diğer ikisi ise 
sesin azlık-çokluk parametresi olan şiddeti 
ve incelik-kalınlık parametresi olan frekansı. 
Tını ise, sesin karakterini belirleyen bir özel-
lik; sesin bir kemandan mı, bir piyanodan mı, 
yoksa bir insandan mı çıktığını ayırt etmemizi 
sağlayan parametre. Sesler, doğada saf ses 
olarak bulunmuyor; yani sadece tek bir fre-
kanstan oluşmuyorlar. Etrafta karşılaştığımız 
tüm sesler birkaç frekansın üst üste gelmesi 
ile ortaya çıkıyor. Saf sesleri bilgisayar ile sen-
tezleyebiliyoruz; fiziksel olarak ise saf sese 
en yakın sesi çıkaran ve birçoğumuzun fizik 
derslerinden bildiği bir alet olan diyapozon, 
titreştiğinde “la” notasına denk gelen 440 Hz 
frekansında bir ses çıkarıyor. Tınıya dönecek 
olursak; müzik aletlerinde tını farkını ortaya 
çıkaran başlıca sebep, bir notaya bastığınız-
da çıkan temel frekans sesi ile birlikte duy-

Onurcan 
Çakır

1



betonart | beyaz | 67

duğumuz doğuşkanların sayısı ve oranı.2 Do-
ğuşkanlar, yani harmonikler, temel frekansın 
üzerinde titreşen tüm frekansların her birine 
verilen isim. Bunlar, temel frekansın f değe-
rine sahip olduğunu düşündüğümüzde 2f, 3f, 
4f olarak devam eden diğer titreşen frekans-
lar. Müzik aletlerinin ses renkleri, bu doğuş-
kanların hangisinin ne oranda çıktığına göre 
oluşuyor. 

Görsel terminoloji, gürültülerin adlandırılma-
sında da karşımıza çıkıyor. Gürültüler, içerdik-
leri frekansların ağırlıklarına göre farklı renk-
lerle isimlendiriliyor. Beyaz gürültü adı verilen 
gürültünün içeriğinde her frekansa ait enerji 
miktarı eşit olarak bulunuyor; diğer bir deyiş-
le, beyaz gürültü tüm frekanslarda eşit enerji 
dağılımı olan bir gürültü türü. Bu yüzden tüm 
renklerin birleşiminden oluşan beyaz ışık ile 
bir benzetme yapılıyor. Diğer bir renkle ad-
landırılan pembe gürültü ise, içeriğindeki dü-
şük frekansların enerjisinin daha fazla olduğu 
bir gürültü tipi. Tıpkı kırmızı rengin, ışığın dü-
şük frekansları ile ilişkilendirildiği gibi, pembe 
de sesin düşük frekanslarının yoğunluğu ile 
ilişkilendiriliyor. Pembe gürültünün içeriğinde 
frekansların düzeyleri, oktav başına 3 dB dü-
şerek ilerliyor.3 İnsan kulağının düşük frekans-
lara karşı daha az hassas olduğu kabul edil-
diğinden, pembe gürültü insan algısı odaklı 
çalışmalarda sıkça kullanılıyor.

Sesle ilgili analojiler yalnızca renklerle sınırlı 
değil. Akustik konusunda temel kabul edilen 
önemli yayınları olan Beranek’in araştırmala-
rının sonucunda ortaya koyduğu, konser sa-
lonlarının değerlendirilmesinde kullanılacak 
öznel akustik parametreler4 arasında yer alan 

sıcaklık ve parlaklık da yine diğer duyuları-
mıza ait tanımlarla sesi betimleme çabaları-
mıza örnekler. Sesin sıcaklığı, salonun düşük 
frekanslardaki çınlama süresi değerinin orta 
frekanslardakine oranının hesaplanması ile 
bulunabilen bir değer olan bas oranı nesnel 
parametresi ile ilişkilendiriliyor. Parlaklığın 
ise; kaynak – alıcı uzaklığı, 1000 Hz üzerin-
deki frekanslara ait çınlama süresi değeri ve 
ilk ulaşım gecikmesi (ITDG) gibi birden çok 
nesnel parametre ile ilişkisi olduğu bulunmuş. 
Farklı araştırmalarda ortaya konan ton rengi 
öznel parametresi ise, nesnel parametreler-
den yine bas oranı ile ilişkilendirilmiş.5 

Ses peyzajı (soundscape) son dönemde sıkça 
karşımıza çıkan bir kelime. Bu konuda Türk-
çe terimler henüz tam oturmamış. Çevrede-
ki tüm seslerin birarada bulunma durumu ve 
ilişkileri bu başlık altında inceleniyor. Bu te-
rimi ilk kez ortaya atan Schafer, ses peyzajı-
nın üç ana elemanı olduğundan bahsediyor.6 
Bunlar, ses peyzajı içerisinde yaygın olan ka-
rakteristik “temel sesler” (keynote sounds), 
ön planda olan ve fark edilen “sinyaller” ve 
anıtsal karakterdeki “simge sesler” (sound-
marks) olarak isimlendiriliyor. Soundscape 
(ses peyzajı) ve landscape (peyzaj) benzeti-
minde olduğu gibi, soundmark (simge ses) ve 
landmark (simge yapı) da benzer bir analo-
jiden türüyor. Esas olarak makine mühendis-
liği alanında seslerin tanımlanmasında sıklık-
la kullanılan psikoakustik parametreler olan 
keskinlik (sharpness) ve pürüzlülük (rough-
ness), ses peyzajı çalışmalarında da kendine 
yer buluyor. Bu terimler de sesin daha çok 
dokunma hissi için kullandığımız tanımların-
dan yola çıkılarak oluşturulmuş özelliklerini 

2 3

1 La notası (440 Hz) 
çıkaran diyapozon.

2 Piyanoda bir sesin 
doğuşkanlarının 
oranı.

3 Pink Floyd – The 
Dark Side of the 
Moon albüm kapağı.
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musal mekânlarda fon müziği çalınmaması 
gerektiğini, ayrıca müzikli kafe, restoran ve 
barlara alternatif olarak müziksiz olanlarının 
da ulaşılabilir olması gerektiğini savunuyor. 
Herkesin kendi sevdiği türde müziği dinleme 
özgürlüğü olduğunu ve kimsenin zorla hoş-
lanmadığı müzikler dinlemek zorunda olma-
dığını savunan Müziksiz Mekânlar7, internet 
sayfasında fon müziği çalınmayan işletmele-
rin listelerini paylaşıyor. Sesi elektronik ola-
rak yükseltmenin çağımızda çok ucuzlaması 
ve kolaylaşması sebebiyle her ortamda karşı 
karşıya kaldığımız istenmeyen müzikler, bu-
gün artık sessizliği ve müziksizliği para ile 
satın alınan bir lüks haline getiriyor. Hava kir-
liliğine karşı verilen savaşın bir benzerini bu 
çağda gürültüye karşı da vereceğimiz günler 
yakın gözüküyor.

1 Jody Rosen, “Researchers Play Tune Recorded Before 
Edison”, The New York Times, 27 Mart 2008.

2 Marshall Long, Architectural Acoustics, Academic 
Press, 2014.

3 Alton F. Everest, The Master Handbook of Acoustics, 
McGraw-Hill Companies, 2002.

4 Leo Leroy Beranek, Music, Acoustics & Architecture, 
John Wiley and Sons Inc., 1962.

5 Nurgün Tamer Bayazıt, Dikdörtgen Kesitli Konser 
Salonlarının Akustik Değerlendirmesi için Bir Tasarım 
Yöntemi, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 
1999.

6 Raymond Murray Schafer, The Soundscape: Our Sonic 
Environment and the Tuning of the World, Destiny 
Books, 1977.

7 www.muziksizmekanlar.com 

5

isim olarak alıyor. Örneğin keskinlik paramet-
resi, tüm ses peyzajı içerisinde tiz -yani yük-
sek frekanslı- seslerin oranı diğer seslere göre 
fazla ise, daha yüksek bir değere sahip oluyor 
ve toplam sesi daha keskin olarak algılıyoruz. 

Doğada birçok farklı ses bulunuyor, ancak 
hiçbiri şehirlerde bizim ürettiklerimiz kadar 
sürekli ve yüksek değil. İnsan yapımı aletler 
olmasa, doğada karşılaşacağımız en rahatsız 
edici sesler; gökgürültüsü, şelale sesi ve cırcır 
böceği sesi gibi az sayıda kaynağın oluştur-
duğu gürültüler olacaktı. Şehirlerde günün 
neredeyse yirmi dört saati boyunca beraber 
yaşamakta olduğumuz motorlu araç trafi-
ği gürültüsü, her yerden gelen karışık müzik 
sesleri, inşaatlarda kullanılan aletlerin gürül-
tüleri, beyaz eşyalarımızın sesleri ve benzeri 
birçok istenmeyen ses ile aynı ortamda bu-
lunmak zorunda kalıyoruz. Benzin ile çalışan 
motorlardan elektrikli motorlara geçiş birçok 
alanda devam ediyor ve bu sayede motorla-
rın ses seviyeleri düşürülüyor. Ancak ulaşım 
veya ısıtma-soğutma gibi alternatifi olmayan 
bir ihtiyaç değil kişisel bir zevk olan müziğin 
gün içinde gittiğimiz her mekânda isteğimiz 
dışında bir gürültü niteliğinde karşımıza çık-
ması rahatsız edici. Bu fon müziği dayatma-
sına karşı çıkan bir oluşum olan “Müziksiz 
Mekânlar Platformu”, bakkal, market, eczane, 
hastane, giyim mağazası gibi toplumun her 
kesiminden insanın birarada bulunduğu ka-

4 Beyaz ve pembe 
gürültü.

5 Müziksiz Mekânlar.

4
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Araba babamın trafik polisi olarak çalıştığı ilk 
gençlik yıllarından bu yana uzantısı gibiydi. Ba-
bam 60’larda, İstanbul’un Anadolu Yakası’ndan gi-
rişi sayılan Ankara Asfaltı’nda, bölge trafik devriye 
memuru olarak görevliydi. O zamanlar İstanbul’da 
az sayıda araba olduğu için hangi aracın kime ait 
olduğunu hatırladığını söylerdi. Olur da trafikte 
önümüzde eski bir otomobil durursa hemen ilk 
sahibinin kim olduğunu, mesleğini anlatırdı. 79 
yaşında hâlen her yere arabasıyla gider, ısrarıma 
rağmen beni de havalimanına o bırakırdı. 2020’nin 
ilk haftası büyük amcam kanser olduğu ve çok da 

Metehan 
Özcan

zamanı kalmadığı söylendiği için Sarıkamış’a onun 
yanına gönderdik. Kendisi de yıllardır görmediği 
memleketini sayıkladığı için gitmesini istedik. Yine 
beni arabasıyla bir yerlere bırakırken anlatırdı, tar-
laları, atını, Sarıkamış’ta baharı... Orada kaldığı bir 
hafta boyunca çok kar olsa da, herkese uğradığını 
ve tüm yakınlarını gördüğünü öğrendik. 

Abi kardeş birbirlerini son kez gördüklerini hisset-
tiler mi merak ediyorum. Arabasız geçirmek zo-
runda kaldığı bir haftada karda yürümüş ve ciğer-
lerini üşütmüş. İstanbul’a döndükten bir gün sonra 
rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Ben de önce-
leri yürüme rotamda yer alan Haydarpaşa ve Bos-
tancı E5 gibi noktalara, GATA ve Fatih Hastanesi 
(eski adıyla PTT Hastanesi) için gider olmuştum. 

Şimdi, vefat eden abi kardeşten sekiz ay sonra, ve 
gerçekleşen binlerce başka kayıptan sonra, herkes 
beyaz. Şimdileri, on yıl sonra geri döndüğüm İs-
tanbul’daki aile evini temizliyorum. Her seferinde 
babamın evdeki izleri biraz daha beyazlıyor, yoko-
luyor.
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Building with Infra-lightweight Concrete
Design, Planning, Construction
Yazarlar: Claudia Lösch ve Philip Rieseberg • Editörler: 
Mike Schlaich ve Regine Leibinger • Birkhäuser • 2020 • 
İngilizce • Sert Kapak • 208 sayfa • 22 x 28 cm

Yapı kabuğunun strük-
tür ve ısı yalıtımı işlev-
lerini tek bir monolitik 
malzemede biraraya 
getiren hafif beton, yeni 
tasarım seçenekleri de 
doğuruyor. Mimar ve 
mühendislerden olu-
şan disiplinlerarası ya-
yın ekibi, hafif betonun 
çok katlı konut yapıla-
rında sunduğu mimari 
ve yapısal imkânların 
incelendiği bir projeyi 
de içeren, uzun yıllar 

süren araştırmalarının çıktılarını paylaşıyor. Tasarımlarda 
bu malzemeyi kullanmak için gerekli olan detay çizimleri 
ve strüktürel özellikler gibi bilgilerin yanısıra uygulama-
ya yönelik tavsiyelere, farklı projelerden alınan tablolar ve 
sayısal veriler şeklinde yer veriliyor.

Hafif betonu yapım süreçlerinde kullanmak için bir reh-
ber niteliğindeki kitap şu bölümlerden oluşuyor: Giriş 
(Introduction), Teorik Altyapı (Theoretical Background), 
Malzeme Teknolojisi (Material Technology), Bina Tipolo-
jileri (Building Typologies), Önemli Yapım Detayları (Key 
Building Construction Details), Tasarım Temelleri (Funda-
mentals of Design), Strüktür Tasarımı için Hesaplama Yön-
temleri (Calculation Procedures for Structural Design), 
İnşaatta Pratik Konular (Practical Construction Aspects), 
Bina Seçkisi (Selected Buildings), Ekler (Appendix).
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Konsept tasarımı Rotterdam merkezli küratör, tasarım-
cı ve araştırmacı Anastassia Smirnova’ya ait olan proje, 
Future Architecture platformuna üye olan Mies van der 
Rohe Vakfı, BINA Belgrad Uluslararası Mimarlık Haftası, 
Kosova Mimarlık Festivali, MAXXI Vakfı, dpr-barcelona, 
Oslo Mimarlık Trienali, Royal Academy of Arts’ın da ara-
larında bulunduğu 27 kuruma bilgi alışverişi, tartışma, 
eğitim ve sunumlar için ortam sağlayan sanal bir mekan. 
Pandeminin getirdiği koşullar sonucu ortaya çıkan bu 
girişimin amacı dijitale göçten ziyade pan-Avrupa ağın-
daki kurumlara üretken projeler geliştirmeleri için alış-
kın olunan konferans ve atölye çalışmaları formatlarının 
ötesinde paralel bir mekân sağlamak. Bu dijital ortam 
üzerinde her üyenin fiziksel mekânlarının büyüklükleri, 
tarihleri veya bütçelerinden bağımsız olarak eşit alana 
sahip bir odası var. Her odada üye kurumun ilgilendiği 
alanlar, yöntemleri, ekibi gibi bilgileri içeren kısa video-
ların yanısıra kurumların kendi küratoryal içerikleri yer 
alıyor. Örneğin 1 numaralı odada Lizbon Mimarlık Triena-
li, 2 numaralı odada Tiblis Mimarlık Bienali incelenebili-
yor. Proje hakkında bilgiye “Info Room” üzerinden, gün-
lük duyurulara “Lounge Room” üzerinden erişilebiliyor. 

Renkler Üzerine Notlar
Yazar: Ludwig Wittgenstein • Salkımsöğüt Yayınevi • 2007 • Türkçe • Karton Kapak • 96 sayfa • 13,5 x 19,5 cm

20. yüzyılın en tanınmış düşünürlerinden olan Ludwig Wittgenstein’ın hayatının son 18 ayı için-
de kaleme aldığı metinlerden oluşan Renkler Üzerine Notlar, yazarın renk konusunda yaptığı 
etütlerin ve araştırmaların bir toplamı niteliğindedir. Ahmet Sarı’nın çevirisi ile 2007 yılında 
Türkçeye kazandırılan eserde, renklerin insanlar için ne ifade ettiği araştırılır; renklerle nesneler 
arasındaki bağlantılar ortaya çıkarılır. Wittgenstein’ın tek bir kuramsal konuya odaklanan sayılı 
eserlerinden biri olan kitapta, renklerin açıklığı ve koyuluğu gibi meseleler hakkında düşün-
celer ortaya konarak, Johann Wolfgang von Goethe ve Philipp Otto Runge gibi daha önce 
renkler üzerine düşünmüş filozofların söyledikleri ile bir nevi hesaplaşma yoluna gidilmiştir. 
Bu hesaplaşmalar ile Wittgenstein genel anlamda, rengin basit ve mantığa dayalı tekdüze bir 
doğası olduğuna dair geleneksel düşünceyi yıkan renk kuramını oluşturmuştur. 

Future Architecture Rooms
futurearchitecturerooms.org
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1958 doğumlu Japon grafik tasarımcı Kenya Hara’nın 2010 yılındaki ilk baskısının ardından 
ikinci baskısını yapan White adlı kitabı renkler hakkında bir kitap değil; daha ziyade tasa-
rımcının Japon estetiğinin kökeni ile yakından ilişkilendirdiği sadelik ve incelik kavramlarının 
sembolü “beyaz”ın özünü keşfetme denemesi olarak görülüyor. Tokyo’da Musashino Sanat 
Üniversitesi’nde ders veren ve 2002 yılından bu yana MUJI’de sanat direktörlüğü yapan Kenya 
Hara kitabın merkezine boşluk ve mutlak boşluk kavramlarını koyuyor. Hara kitabın yalnızca 
içeriğini oluşturmuyor aynı zamanda kitap nesnesini bir iletişim biçimi olarak ele alarak tasar-
lıyor. 

Almanca versiyonu da bulunan White’ın yanısıra tasarımcının aynı yayınevinden çıkan “100 
Whites” isimli bir kitabı daha bulunuyor. Bu kitapta ise Hara kar, İzlanda, pirinç gibi yüz farklı 
beyaz örneği üzerinden beyazın bir renk olarak değil bir felsefe olarak tasarımdaki önemini 
tartışıyor. 

The Architecture of Bathing: Body, Landscape, Art
Yazar: Christie Pearson • MIT Press • 2020 • 

İngilizce • Karton Kapak • 424 sayfa •  
20,3 x 25,4 cm

Mimar, editör ve akademisyen Christie Pearson The 
Architecture of Bathing adlı kitabında yüzme havuz-
ları, saunalar, havuzlar, ritüel banyoları, buhar kulü-
beleri gibi umumi yıkanma ve hijyen mekânlarına 
mimarlık ve peyzaj perspektifinden bakıyor. Konuyu 
geniş bir kapsamda ele alan yazar, mimari çizimlerin 
yanısıra sanat ve edebiyat gibi farklı disiplinlerden de 
yararlanarak kamusal ve özel, günlük ve ritüel, doğa 
ve kültür gibi çeşitli zıtlıklar ve ikiliklerle varolan 
mekânları biraraya getiriyor. Birçoğu renkli 260’tan 
fazla görselin eşlik ettiği kitapta her bir tema farklı ti-
polojilerle ilişkilendirilerek anlatılıyor. Örneğin banyo 
küveti, duygusallık; nehir, akışkanlık; şelale, tazeleş-
tirme teması üzerinden okunuyor. Temalar ilgili teo-
rik bilgilerin yanısıra yazarın kişisel deneyimlerinden 
örneklerle açıklanıyor; peyzajın, bedensel pratiklerin 
ve kültürel üretimin ilişkisini göstermeyi amaçlıyor. 

Amerika mimarlık ortamında “Beyazlığın” ne kadar baskın 
olduğuna dikkat çeken bir kaynak oluşturmak amacıyla 
2019 yılında mimar ve eğitimci Chris Daemmrich tarafından 
kurulan TU White School of Architecture, tasarım eğitimi 
ve pratiğinde Beyaz üstünlüğüne karşı dayanışma ve işbir-
liğini destekliyor. Kendini, tasarım eğitimi ve pratiğinde ırk-
çılık karşıtı, feminist, kuir, antikapitalist ve sömürgecilik kar-
şıtı bir gelecek düşleyen gruplar arasında konumlandıran 
hareket, konuyla ilgili kaynakları tematik olarak derleyerek 
internet üzerinden paylaşıma açıyor. Tasarımcı, eğitimci, 
yazar, kuramcı, sanatçı ve aktivistler gibi farklı uzmanların 
yazılarını biraraya getiren derlemenin, okuyuculara ansiklo-
pedik bir koleksiyon yerine düzenli bir seçki sunması amaç-
lanmış. 

TU White School of Architecture ayrıca, Beyaz ayrıcalığı 
ve üstünlüğünün söz konusu olduğu kurumların, Amerika 
mimarlık ortamını şekillendirmekte sahip oldukları görev-
leri ve sorumlulukları anlamaları ve yerine getirmeleri için 
4 adımdan oluşan bir aksiyon planı da öneriyor. Dışarıdan 
katkılara açık olan internet sitesinin, gelecekte mimarlık 
öğrencileri ve mezunlarının paylaşacakları hikâyelerle bü-
yümesi hedefleniyor.

TU White School of Architecture
www.architecturetuwhite.org

White
Yazar: Kenya Hara • Tasarım: Kenya Hara • Lars Müller Publishers • 2019 • İngilizce • Sert Kapak  

 80 sayfa • 13,5 x 19,5 cm



Üniversitelerden Kamuya Açık Çevrimiçi Dersler

Açıklama

ABD’de lisans ve lisansüstü düzey-
lerde mimarlık ve tasarım eğitimi 
veren okulların bir kısmı 2020 Güz 
döneminde dersler, seminerler, film 
gösterimleri ve çeşitli etkinliklerden 
oluşan çevrimiçi ve ücretsiz prog-
ramlarını kamuya açtı. Columbia 
Mimarlık, Planlama ve Koruma Ens-
titüsü (Columbia GSAPP), Harvard 
Tasarım Enstitüsü (Harvard GSD) ve 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü 
(MIT) kamusal programları kapsa-
mında; iklim krizi, “Black Lives Mat-
ter” hareketi, ABD genel seçimleri, 
pandemi gibi güncel meselelerle 
ilişkili kavramlar, mimarlık ve tasarım 
disiplinleri çerçevesinde ele alınıyor. 
Yıl sonuna kadar devam eden prog-
ramlara okulların web siteleri üzerin-
den erişilebiliyor. Okulların ayrı ayrı 

gerçekleştirdikleri kamusal program-
ların yanısıra, ABD genel seçimlerin-
den önce, 28 Ekim’de mimarlık ve 
temsili demokrasi ilişkisini ele alan 
“The Architecture of Democracy” 
başlıklı bir panel Harvard ve MIT iş-
birliğinde düzenlenecek. Mark Lee 
ve Nicholas de Monchaux modera-
törlüğünde her iki üniversiteden aka-
demisyen ve öğrencilerin katılımıyla 
gerçekleşecek etkinlikte mimarlık 
disiplininin demokratik toplumdaki 
rolü tartışılacak.

Columbia GSAPP: 
www.arch.columbia.edu/events
MIT Mimarlık Bölümü: 
architecture.mit.edu/
Harvard GSD: 
www.gsd.harvard.edu/events/

“1950’ler İstanbulu” temalı 65. sayı-
da yer alan “Yakın Dönem Endüstri 
Mirasının Korunması: Doğu Sanayi 
Sitesi Örneği” başlıklı metin hakkın-
da, yazarı Dilara Gür’ün açıklamasını 
sunuyoruz:

Betonart dergisi 65. sayısında yayım-
lanan “Yakın Dönem Endüstri Mirası-
nın Korunması: Doğu Sanayi Sitesi 
Örneği” adlı, yazarı olduğum maka-
lede, bahsi geçen yapılar bütününün 
projelendirme ve uygulama aşama-
larından sorumlu müellifler hakkında 
sonraki süreçte farklı bilgiler edinil-
miştir. Bir akademisyen olarak konu 
hakkında edindiğim bilgileri tarafsız 
bir şekilde sunmak ve bahsi geçen 
mimarlar ve kurumların açıklamaları-
nı saygıdeğer okuyucu ile paylaşmak 
isterim; 

Makalede sitenin tasarımcısı olarak 
Y.Mim.Müh. Mustafa Kavadarlı ile bir-
likte ismi geçen Y.Mim.Müh. Cafer 
Bozkurt konuyu; “Doğu Sanayi Sitesi 

1973 yılında Yüksek Mühendis Mimar 
Cafer Bozkurt ile Yüksek Mühendis 
Mimar Mustafa Kavadarlı olarak tara-
fımızdan işveren Doğu Sanayi Sitesi 
Kooperatifi’ne modüler ve prefabrik 
bir sanayi sitesi olarak projelendiril-
miştir. Kooperatif o tarihte bu proje-
ye göre arazide hafriyat çalışmalarını 
yaptırmış ve sonra bu projeyi ihaleye 
çıkarmıştır. Yapı Merkezi ihaleyi 1973 
yılında kazanmış, akabinde gerekli 
detay ve çalışmaları yaparak bu pro-
jeyi ‘uygulama projesi’ haline getir-
miş ve müteahhit olarak tesisi inşa 
etmiştir. Uygulama projesi ve detay-
ları tarafımızdan yapılmamıştır. Za-
manına göre son derece yenilikçi bir 
teknoloji esas alınarak tasarlanan ve 
uygulanan proje günümüzde önemli 
bir sanayi miras haline gelmiştir” ola-
rak açıklamaktadır.

Makalede projenin uygulayıcı firması 
olarak gösterilen Yapı Merkezi tara-
fından yapılan açıklamaya göre ise. 
“Makalenin yayımlanmasından son-

ra Sitenin tasarımı konusunda gelen 
açıklamalardan anlaşıldığına göre: 
Doğu Sanayi Sitesi Yönetimi, Y. Müh. 
Mim. Cafer Bozkurt ve Y. Müh. Mim. 
Mustafa Kavadarlı’ya prefabrik sis-
temli bir proje çizdirmişler, bu pro-
jeye göre sadece terasman kazılarını 
yaptırmışlar ve her nedense –beton 
bile dökülmeden - inşaatı durdur-
muşlardır. Daha sonraki yıllarda –
muhtemelen yeni gelen bir Yönetim, 
inşaatı ‘proje + uygulama’ sistemi ile 
Yapı Merkezi’ne ihale etmiştir. Yapı 
Merkezi, mevcut kazılara göre yeni 
baştan beton prefabrike sistemle 
bir proje hazırlamış, inşaatı 1979’da 
tamamlamış ve fakat Tesisin resmi 
açılışı 1981’de Rahmetli Turgut Özal 
tarafından gerçekleştirilmiştir.”

Projede bir şekilde emeği geçmiş 
olan tüm meslektaşlarımın ve okuyu-
cuların değerlendirmesine saygıla-
rımla sunarım.

Y.Mim. Dilara Gür”
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2020 Ulusal Mimarlık Ödülleri Sahiplerini Buldu

İstanbul Mimarlık Festivali 2020

Mimarlar Odası’nın her iki yılda bir 
düzenlediği ve bu yıl 17. dönemi ger-
çekleştirilen Ulusal Mimarlık Sergi-
si ve Ödülleri sahiplerini buldu. Ni-
şan Yaubyan’ın “Mimar Sinan Büyük 
Ödülü”ne, Vedat Dalokay’ın “Anma 
Programı”na, Reha Günay ve Mehmet 
Özdoğan’ın “Mimarlığa Katkı Dalı Ba-
şarı Ödülü”ne değer görüldüğü prog-
ramda; yapı, proje ve fikir dallarındaki 
ödüller, 18 Eylül 2020 günü çevrimiçi 
olarak düzenlenen törenle açıklandı. 

Yapı dalında Troya Müzesi projesiy-
le Ömer Selçuk Baz; Gökçeada Lise 
Kampüsü projesiyle Ali Eray, Pınar 
Gökbayrak ve Burçin Yıldırım; Garan-
ti BBVA Bankası Teknoloji Kampüsü 
projesiyle Ali Hızıroğlu ve Ertun Hızı-
roğlu ödül sahibi oldu. Yapı-Koruma 
dalı ödülünü Mısır Arap Cumhuriyeti 
İstanbul Başkonsolosluğu projesiy-
le Ayşe Karademir ve Süreyya Saru-
han; Yapı-Çevre dalı ödülünü ise 270° 
Sivrihisar projesiyle Emre Torbaoğlu, 
Arif Bıltır ve Evrim Akcan aldı.

Proje dalı ödülü sahipleri Palanga Keçi 
Korunağı projesiyle Kerem Erginoğlu 

ve Hasan Çalışlar olurken Proje-Koru-
ma dalı ödülünü Zonguldak Üzülmez 
Kültür Vadisi projesiyle Eda Yazkurt 
Pelenk ve Burak Pelenk kazandı. Fikir 
Sunumu dalında ise SOLID[IN]K isim-
li projeyle Ecenur Sezgin ve KABUK 
isimli projeyle Nizam Onur Sönmez, 
Derya Uzal, Furkan Balcı ve Tevfik 
Saygın Özcan ödüllendirildi.

Ayrıca Mimarlar Odası 2020 Oktay 
Ekinci Basın Ödülü’ne muhabir Nur-
can Bilge Gökdemir ve gazeteci Zafer 
Arapkirli layık görülürken Mimarlar 
Odası 2020 Çevreye Katkı Özel Ödü-
lü, Prof. Dr. Doğan Kantarcı ve Hay-
darpaşa Dayanışması adına Hasan 
Bektaş’a verildi.

Mimari odaklı bir kültür, sanat ve 
araştırma platformu olan The Circle  
ile mimarlık yayıncılığı ve sektörel 
iletişim projeleri yapan Binat İletişim 
& Danışmanlık, İstanbul’a bir mimar-
lık festivali kazandırmak için işbirliği 
yaptı.

21. yüzyılın ilk 20 yılını geride bırakır-
ken mimarlık bağlamında yapılanlar 
henüz radikal bir şekilde değişmemiş 
olsa da konular çok değişti. İstanbul 
Mimarlık Festivali, ilk yılının teması 
“Paradigma Kayması” ile mimari dile 
yeni giren kavramların mekândaki 
yansımalarının peşine düşmeyi 
amaçlıyor. Belirlenen tema etrafında 
kent-mimarlık odağında bir tartışma 
ve paylaşma platformu oluşturan 
festival, sadece mimarları ve sektör 

temsilcilerini değil, kentlilerin gene-
lini kapsayan bir diyalog aracılığıyla 
kente sahip çıkmayı ve kente dair 
yeni fikirler üretmeyi hedefliyor.

VitrA’nın ana sponsorluğunda ger-
çekleşecek olan festivalin danışma 
kurulunda İpek Akpınar, Müge Cen-
gizkan, Ela Çil, Sibel Dalokay, Neslihan 
Dostoğlu, Deniz Güner, Yeşim Hatırlı, 
Sinan Logie, Kerem Piker, Dürrin Süer, 
Ertuğ Uçar ve Zuhal Ulusoy yer alıyor. 
Festival kapsamında İstanbul’u mer-
kez alan etkinlikler, pandemi koşul-
larına uygun şekilde açıkhava fiziksel 
mekânlar ve dijital yöntemler arasın-
da denge sağlanarak kurgulanıyor. 

5 Ekim Dünya Mimarlık Günü’nde 
lansmanı yapılan İstanbul Mimarlık 

Festivali 2020, 5-11 Aralık tarihlerin-
de gerçekleşecek.

Detaylı bilgi için: 
www.istanbulmimarlikfestivali.com
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English Summary

what about “white?”
Erdem Erten | This paper offers a journey to the reader on how “white” 
and values associated with it surface, disappear and resurface from the 
depths of architectural history and why “white” is allocated a very spe-
cial place among others in the color spectrum of architecture since the 
Enlightenment. Based on a medley of short “stories” on how “white” 
was pushed to the forefront of architectural discourse via the poly-
chromy debate of the 19th century or the “white modernism” of the 
1920s, the reader is invited to question his/her perception of “white” in 
architecture and the values taken for granted regarding its use.

cultural construction of the white myth in the mediterranean 
Deniz Güner | This study, which aims to examine how “white” is inte-
grated with the Mediterranean image, first looks at how the Mediter-
ranean basin, which has hosted different civilizations and cultures for 
thousands of years, began to be imagined around an invented mon-
olithic “Mediterranean” image. Then, it focuses on how architectural 
discourses glorified white from within the polychromatic world as the 
constitutional element of modern architecture since the first quarter 
of the 20th century. It is revealed how the semantic depth of white in 
the pre-modern world was emptied by the architects through the dis-
course of vernacular architecture. Then, how the meaning of white was 
filled with modernist ideology by these architects was investigated. In 
line with this goal, it goes on to follow the traces of how European ar-
chitects who visited the Mediterranean geography several times con-
stitute vernacular architectures as the origin of modern architecture 
through their different Mediterranean imaginations and receptions. 
The whitewash and cubic plain forms of vernacular architectures were 
directly influential in the formation of this association.
After emphasizing the normativization of white in modern architec-
ture, the focus is on the desired-color effect of tourism that devel-
oped after 1945 through the branding strategies, forms of advertising 
and marketing challenges on the Mediterranean coasts. As a result of 
this normativity, emphasis is placed on the hegemonic power of white, 
which rapidly transforms built environments, and the transformation 
of the polychromatic Mediterranean basin into a monolithic and ho-
mogeneous atmosphere under the influence of this power is explained.
Finally, the production of the modern “white myth” that spread to the 
Mediterranean geography starting from 1930s Greece and the Do-
decanese Islands, where the use of lime whitewash (white color) in 
buildings for hygienic purposes was made the rule, is briefly examined 
through Greece’s tourism story.
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why the exhibition spaces are whitewashed?
Pınar Kılıç | This paper stems from a question that the author has 
been asking herself for a while. Inspired by this question, it aims 
to trace how the exhibition spaces’ white walls had emerged and 
where they have reached. With this aim, this study presents chang-
es in the exhibition spaces’ design throughout their history.  It starts 
from the cabinet of curiosities, and arrives to the first exhibition 
spaces in the 18th century, and by following their transformation 
in the 19th century it reaches the white cubes in the 20th century. 
Finally, it ends with today’s exhibition spaces under the restrictive 
climate of the pandemic. 

analogies in acoustics [white noise]
Onurcan Çakır | In acoustics terminology, terms like tone colour, 
warmth, brilliance, sharpness, roughness, white noise, pink noise, 
etc. are used in order to define the character of the sound. This ar-
ticle deals with such analogies which involve adjectives that refer to 
other four senses while defining sounds or sonic events. 

degree of whiteness with/without mediterranean indigo
Şebnem Yücel | The romanticized images of the white-washed Medi-
terranean vernacular and the ancient ruins have been part of the 
foundation myth of the modern(-ist) architecture as much as captur-
ing the spirit of the age in the industrialized, modern world has been. 
Following a theme on white-wash, as both the color of the Mediter-
ranean vernacular and the modernist architecture, this article looks 
at the impact of this foundation myth in the development of Turk-
ish modern architecture. By looking at three different periods in the 
history of modern architecture in Turkey, i.e. early republican period, 
1950s and the early seventies, the article questions the “white-ness” 
in modern architecture in Turkey.

colour white in cinema: from innocence to violence
Ayça Tunç Cox | Colour, like sound, has been an intrinsic part of 
films since the advent of cinema. Even in the early years, before the 
invention of colour film, filmmakers experimented with the ways to 
integrate colour into film such as tinting and laboursome hand col-
ouring. Only after the 1950s, when colour film became an estab-
lished and primary shooting material, Film Studies, as an academic 
field, begun discussing the functions of colour in film, its aesthetic 
value, and its role in signification. From colour symbolism to colour 
naturalism this paper explores differing utilisations of colour white 
in a wide range of films.












