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ekan politiktir. Küresel anlam› ile politika, Jame-
son’un sözleri ile: “kurma ve dönüfltürme, bir bü-
tün olarak toplumu, toplulu¤u, genel olarak insan

iliflkilerini örgütleyen, insansal olanaklar› sa¤layan, des-
tek olan yada s›n›rlayan ve sakatlayan fleyleri koruma ve
devrim yapma anlam› ile küresel politikad›r.” Bu yönü ile
modern dönemin mimar›, alan› ço¤unlukla kent olan po-
litik arenan›n bir oyuncusudur. Mimari, toplumsal üreti-
min ve buna ba¤l› iliflkilerin somutlaflt›¤› bir ürüne dönü-
flürken ve böylece üzerinde bu politik söylemi her gün
kentlilere aktar›rken, mimar bu dilin baflyazar› olma rolü-
nün yaratt›¤› özgüven ve bulundu¤u yerin çat›flmal› do¤a-
s›n›n ezikli¤ini ayn› anda üzerinde tafl›r. 

Peki; nedir modern dönemin mimar›n›n sorunu? Birazda
abart›l› bir benzetme yaparsak bu durum mimar›n varolu-
flu ve kimli¤i aç›s›ndan flizofrenik bir ifade tafl›r ve moder-
nizmin kendine özgü karmafl›k gerçekli¤inin mimar kifliye
arma¤an›d›r. Mimarl›k moderniteye ait görüngülere en
çarp›c› flekilde sahip olmufl bir üretim alan› olagelmifltir
ve bu, modernist düflüncenin çeliflkilerini kendi içinde ta-
fl›mas›n›n hem nedeni hem de sonucudur. Modernizm
düz bir hatta ilerleme fikrinden ziyade paradoksal ikilem-
leri hem tarihsel hem de içerik olarak bar›nd›rarak varol-
mufltur. Bu anlamda evrensel bilim ve teknik geliflmeyi
esas alarak, hatta kutsayarak geliflen modernist düflünce,
19. yüzy›lda, kendi içerisinde temelleri Nietzsche’nin dü-
flüncesinde aç›¤a ç›kan epistemolojik k›r›lmay› yaflamaya
bafllam›flt›. Nietzsche, ayd›nlanma düflüncesinin temellen-
di¤i Platon’dan bafllayan metafizi¤e çekiç darbeleri vu-
rurken, dionysos betimlemesi üzerinden sanat› ayr›cal›kl›
bir yere koymaktayd›. Sanatsal/yarat›c› üretimin kazan-
d›¤› bu ayr›cal›kl› yer, estetik deneyimin bir taraftan mo-
dern hayat›n gelip geçicili¤i ve parçalanm›fll›¤›n›n yarat-
t›¤› duygu-durum içinde “kültürel modernizme yeni bir rol
kazand›r›rken” (Harvey, 2003), di¤er taraftan da moder-
nizm içinde elefltirel ve protest bir karfl› durufl alan› ola-
rak somutlaflmaktayd›.  Bu süreçte sanat, bilimsel ve tek-
nolojik alandan ayr›larak özerk bir yere oturmufl, fakat
mimarl›k, piyasa ve ekonomik sistem ile dolays›z ba¤›n-
dan ötürü bu özerk alanda kendine yer bulamam›flt›r. Bu
durum, mimar›n bulundu¤u konumun çeliflkili yönünü

aç›klamaktad›r. Modern mimarinin tasar›msal özellikleri-
ni kamusal bir söylem yaratma arac› olarak kullanabilme
yetene¤i, bu söylemi üretmekteki k›s›tlay›c› do¤as› tara-
f›ndan engellenmektedir. Böylece yap›tlar›n› ussall›k ve
eflitlik yönündeki dev toplumsal dönüflümün bir parças›
olarak gören modernist mimarlar›n fikir ve tekniklerinden
üreyen bu dil ço¤u zaman “çokuluslu finans-kapitalin gü-
cünü ululamak için” kullan›lm›flt›r. 

Modern mimarinin dili modern sanat›n bulabildi¤i özgür
söylemi üretememifl, toplumsal iktidar mekanizmas›n›n
somutlaflmas›n›n kaç›n›lmaz arac› haline gelmifltir. Hat-
ta Jencks; mimaride postmodernizmi mimarinin kaybetti-
¤i bu dili, yani simgesel oldu¤u gerçe¤inin yeniden bul-
mas› olarak niteleyecek kadar ileri gitmifltir. Ben buna
tam olarak kat›lm›yorum. Özerk bir dil alan› bulamayan
modern mimari, tarihte ‹slam’›n figürlü anlat›m› yasakla-
mas›yla ortaya ç›kan soyut anlat›mlar gibi, “kendine
oyunlu bir dil üretmifltir”. (Connor, 2005) Bu soyut tasa-
r›m dilinin de ötesinde mimarinin kendi yap›sall›¤› bile
farkl› yönleri ile bir söyleme sahiptir. Zaten modern mi-
mariyi salt ifllevselcilik üzerinden üretmeyi ye¤lemifl mi-
marlar da bu durumu vurgulamaktad›r ve yüzeysel yönü
ile modernist üslup ne kadar soyut bir dile sahip de ol-
sa, bu dil ifllevsellik ilkesi taraf›ndan kaç›n›lmaz olarak
geri plana itilmifltir. 

Mimarinin özünü ifllevinden alan yap›sall›¤›n›n söylemi,
mekan›n politik dilini oluflturmaktad›r ve bu, bütüncül bir
toplumsal sistemin ürünü olarak ortaya ç›kar. Mimar bu
gerçe¤i kabullenmek zorundad›r. Bu anlamda varolan
sistemin iktidarlar› modern mimarinin uslupsal/tasar›m-
sal dilini de¤il, ifllevsel karakterini de ele geçirir. De So-
la-Morales Rubio’nun (1998) vurgulad›¤› gibi: “ M a d d e-
lefltirilen yada görsellefltirilen iktidar›n de¤iflik biçimleri
ço¤u durumda kapal› mimarl›klar olan yap›larda kendi-
ni göstermifltir.” Bu Foucault’nun ortaya koydu¤u disiplin
mekanizmalar›n›n ihtiyaç duydu¤u kapatma araçlar›
olan hapisane, okul, hastane vs. gibi yap›larda kendini
aç›kça ortaya koyar. Büyük kapat›lmada (1) mimarl›k
kritik bir araçt›r. 

dionysos:

akl›n› bafl›na topla, ariadne!
küçük kulaklar›n var, benim kulaklar›m var sende:

bir ak›ll›ca söz sok onlar›n içine!-
kifli kendini sevecekse, kendinden nefret etmesi gerekmez mi önce?..

labirentinim ben senin...

Friedrich Nietzsche
Dionysos Dithyramboslar›



Bugün ne oluyor?
Günümüzde modern mimari ile flekillenmifl olan ya-
p›sal çevre, yeni politik iklimler taraf›ndan dönüfl-
türülmektedir. Bu politik zemin do¤al olarak mo-
dernizmin üretti¤i simgesel ifadeyi silmek ve kendi
söylemini mekan›n politik diline yerlefltirme moti-
vasyonunu göstermektedir. Bu motivasyon; yaz›n›n
bafl›nda Jameson’un ifadesi ile ortaya konulan kü-
resel düzeydeki toplumsal mekanizman›n kendisi
ve bu mekanizman›n yönlendirici iktidarlar› tara-
f›ndan oluflturulacakt›r. Bugün kentin belirli bölüm-
lerine dönüflüm projeleri ile ortaya ç›kan müdaha-
leler, TBMM Lojmanlar›’n›n ve Atatürk Kültür Mer-
kezi’nin y›k›lmas› iste¤i, Maltepe Gaz fabrikas›’n›n
y›k›m›, Atatürk Bulvar’› üzerindeki müdahaleler gi-
bi modern mimari veya modern planlaman›n ifade-
sini tafl›yan yap›lar›n veya kentsel alanlar›n hede-
fe oturmufl olmas› kesinlikle tesadüf de¤ildir. Bu
ekonomik sistemin yeni rant alanlar› yarat›rken,
kent topra¤›n› günümüze ait postmodern tüketim
ideolojisinin ihtiyaçlar› do¤rultusunda biçimlendir-
me sürecidir. Bu süreç, liberal ekonomilerin de-
mokratik düzeyine göre, toprak rant› üzerinden ik-
tidar odakl› bir vurgun sisteminin bir parças› ola-
rak üretilecek/dönüfltürülecek mekanlar ile; yada
daha fazla toplum yarar› esasl› yaklafl›mlar ile de
yap›lsa, kendi simgesel dilini yerlefltirmek isteye-
cektir. Bu aç›dan da küresel sermaye ile bar›fl›k, te-
mellerini yukar›da belirtilen geleneksele düflman
ayd›nlanma düflüncesinden alan modernist düflün-
ceye so¤uk günümüz iktidar›n›n, bu yap›lar› hedef
almas› bu aç›dan de¤erlendirilmelidir. Bu yap›la-
r›n bir k›sm›n›n adlar›n›n Atatürk olmas› s›k s›k dik-
kat çekici olarak ifade edilmektedir. Ülkede moder-
nizmin siyasi biçimi olarak ulus-devlet modeli bafl-
ta olmak üzere moderniteye ait sistem Atatükçülük
ideolojisi çerçevesinde oturtulmufltur. Bu sistemin
geleneksel ile çat›flt›¤› durumda, kimi zaman Ata-
türk ismi mizahi bir biçimde modern yap›lar› koru-
mak için bir kalkan olarak kullan›lm›flt›r.  

Bu politik ba¤lam›n ötesinde; bugün gelinen nokta-
da modern mimarinin korunmay› hak eder hale
gelmesi yaflad›¤›m›z ça¤› yorumlamak anlam›nda
aç›klay›c›d›r. Modernizm kendi kendisini sürekli y›-
k›p yeniden yapma üzerine kurulmufl bir zeminde
ortaya koyar ve modern mimariyi korumak kendi
içinde bir ironi tafl›maktad›r. Bu ironik durum yaz›-
n›n bafl›nda ortaya konulan modernizmin çeliflkili
do¤as› ile örtüflmektedir. Di¤er taraftan modern mi-
marinin tafl›d›¤› simgesel ifadenin soyut dili, bu an-
lams›zl›¤› hayk›r›r niteliktedir. Bu dil baflta da be-
lirtildi¤i gibi özünü teknoloji ve bilimin ilerlemeci
motivasyonundan ve ekonomik altyap›n›n kuralla-
r›ndan almaktayd›. ‘Toplumsal bellek’, ‘kültürel mi-
ras’ gibi ifadeler ile korunmas› gereklili¤i ifade



edilen yaklafl›m modernizmin ço¤u zaman silmeyi,
y›kmay› ve yeniden üretmeyi hedefledi¤i fleylerdi.
Bu içeri¤i üzerinde tafl›yan ifadesi ile modern ola-
n› korumak onu yok etmenin baflka bir biçimi gibi
durmaktad›r. Bu çeliflkiyi görmek, modern hareke-
tin nitelikli örneklerini korumak ile postmodernist
durumunun ranta ve popülizme dayanan uygula-
malar›n›n karfl›tl›¤›ndan ötede ilerici bir mimarl›k
düflüncesinin ekseninde ele al›n›rsa bu mirasa la-
y›k bir tav›r gelifltirilebilir.

D i p n o t :
1) Foucault “Büyük Kapat›lma” adl› eserinde, 17.yy’
dan itibaren tüm Avrupa’y› etkisi alt›na alan büyük
de¤iflimlerin nedenlerini ve sonuçlar›n› tart›fl›r. Fo-
ucault’ya göre bu süreç, kapitalizmin iktisadi iflleyi-
flinin do¤rudan bir sonucudur. Çal›flmayacak du-
rumda olan ya da çal›flmak istemeyen, fabrikan›n
bo¤ucu karanl›¤› yerine önceki dönemlerde oldu¤u
gibi gün ›fl›¤›nda yaflamak isteyen, iflsiz ve yersiz-
yurtsuz bir kalabal›k, ilk kez bu dönemde, Paris’te
kurulan Hospital General adl› bir mekana kapat›ld›.
Hastalar, sakatlar, ak›l hastalar›, suçlular, ahlaks›z-
lar, eflcinseller, kad›n-erkek ayr›m› yap›lmadan ayn›
yere konuldu. Di¤er Avrupa ülkelerindeki benzer uy-
gulamalarda paralellik gösteren bu süreç 19.yy’›n
bafl›nda modern hastane, ak›l hastanesi, hapishane,
okul gibi bir dizi kurumun ortaya ç›kmas›yla sonuç-
land›. 

Görünürde hastalar, ak›l hastalar›, suçlular gibi
norm d›fl› bireylerin insanca koflullarda tedavi ›slah
edilmesini ya da normal bireylerin do¤ru biçimde
e¤itilmesini sa¤layan bu kurumlar, esasen modern
kapitalist toplumun disiplinci tekniklerinin gelifltirildi-
¤i mikro-iktidar mekanizmalar›yd›. Bu kurumlarda
gelifltirilen teknikler, tüm topluma yay›larak kapita-
lizmin ihtiyaç duyuldu¤u üretken ve itaatkar beden-
lerin üretilmesinde kullan›lm›flt›r. Nitekim bu disiplin-
ci teknikler, günümüzün polis devletlerinde Büyük
Kapat›lma’n›n ve Büyük Gözalt›’n›n toplumun tüm
hücrelerine nüfuz etti¤i “güvenlik toplumlar›”nda en
yetkin halini alm›flt›r. (kaynak: Michel Foucault Seç-
me Yaz›lar, Büyük Kapat›lma 1996)
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