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Ne oluyor?
“Post” ön eki postmodernizm kavram›n›n do¤rudan kendinden ön-
ceki ile sonral›k iliflkisi kurmas›n› zorunlu k›l›yor. Bu aç›dan nas›l
ve ne flekilde ele al›rsak alal›m, postmodernizmi modernitenin
üretmifl oldu¤u yerleflik düflünce sistemini ve olgular›n› temel ala-
rak ifade etmemiz de zaten daha bafl›ndan zorunlu hale geliyor.
Bu aç›dan “post” ön eki tamlad›¤› kavram olan modernizmdeki
belli bir tükeniflin, eksilmenin ve geride b›rak›lm›fll›¤›n ifadesini ta-
fl›yor böylece. Bu durumda modernizm olarak adland›rd›¤›m›z
ça¤dafll›k modelinin kendi içinden türemifl yeni bir durumundan
bahsediyoruz. Bu yeni durum farkl› düflünürler taraf›ndan do¤ru-
dan teorize edilirken, Nietzsche’den bafllayarak geçen yüzy›la
damgas›n› vurmufl etkili filozoflar›n bir bölümü de bu yeni duru-
mun felsefi zemininin temsilcileri olarak s›n›fland›r›ld›lar. 

Modernizmi hangi tarihlerden bafllat›rsak bafllatal›m, kendini çok
yönlü tüm toplumsal – kültürel alanlarda dramatik boyutlarda or-
taya koydu¤unu söylemek yanl›fl olmayacakt›r. Sanat, siyaset, hu-
kuk, e¤itim gibi üst yap› kurumlar›n›n hemen tamam› bu büyük dö-
nüflümün çarp›c› de¤ifliminde kendini aç›kça göstermifltir. Fakat
postmodernizm kendini kültürel üretimde en aç›k biçimde mimari-
de göstererek mimarl›¤› ve kent tasar›m›n› konuyla ilgili en merke-
zi tart›flma alan› içerisine çekmifl oldu. Bu bir tesadüf olamayaca-
¤›na göre, mimarl›¤›n neden bu derece aç›kça öne ç›kt›¤›n› bile
düflünmek bizim için postmodern durumu çözümlemek anlam›nda
f›rsatlar vermektedir. 

Mimarl›k disiplini modern dönemin üreticileri yönünden en çeliflki-
li mesleklerinden bir tanesi olageldi. Mimar kiflilerin modern top-
lumlar›n elit - uzman - yarat›c›lar›n›n en itibarl›lar›ndan olmakla
birlikte, asl›nda bütün süreç boyunca en zay›f ve k›r›lgan grup ol-
du¤u pek anlafl›lamad›. Görkemli çelik-cam yap›lar göklere yükse-
lirken, Bauhaus Okulu’nun etkiledi¤i yeni yal›n biçimler, estetik dü-
zeyini ifllevinde bulan bu görkemli mimarl›¤›n ortak dilini oluflturu-
yordu. Bütün bu ilerici ütopyan›n Mies van der Rohe’nin vurgula-
d›¤› gibi mimarinin “zaman›n ruhu”nu(1) en aç›k ifade eden fley
olarak kendi biçemini yaratt›¤› ise belki de ancak postmodern mi-
mari üsluplar üzerine yap›lan tart›flmalarla aç›¤a ç›kabildi. Bu bi-

“Kapitalizm do¤al, toplumsal, cinsel ve 
kültürel güçlerin bütün a¤›n›, 

bütün dilleri ve kodlar› çapraz keser.”

Jean Baudrillard



çem sadece kendi dönemine ait toplumsal zeminin bir ifadesiydi
ve kamusal alan ile toplum yaflam›na en fazla söz söyleyen, en et-
kili üretimin tasar›mc›lar› olarak mimarlar ayn› zamanda da en et-
kisiz sanatç›lar›yd›lar. Mimari; sanat, bilim ve sanayi birli¤inden
meydana geldi¤i ölçüde mimar›n sadece perdenin önünde bulun-
du¤u bir kukla konumuna kayd›¤›n› söylemek biraz abart›l› da ol-
sa, toplumda devrimci birer öncü sanatsal dil üretmelerini bekle-
mek yanl›fl olacakt›r. Mimarlar kapitalizmin tüm evrelerinde konu-
nun do¤as› gere¤i iktidar› elinde tutan sermaye çevreleri ve siya-
si yönetimler ile erkenden bar›fl yapm›fl, bu ölçüde de y›k›c›/yap›-
c› toplumsal rolleri aç›s›ndan etkisizleflmifllerdir. 

‹flte bu zay›fl›k postmodern dönemde, döneme ait koflullar›n da iv-
mesi ile mimarinin yeni durumun en aç›k göstereni haline gelme-
sinin de temel nedenlerinden bir tanesi oldu¤u söylenebilir. Jame-
son(1994)’un da ortaya koydu¤u gibi piyasa ile dolays›z iliflkisin-
den dolay› mimarl›k bu ba¤lam› en çok tafl›yan kültürel üretim
alanlar›n›n bafl›nda yer almaktad›r ve bundan dolay› postmodern
göstergeler en aç›k bir flekilde mimari üretimde kendini göstermifl-
tir. Burada birbiriyle etkileflim içerisindeki çok say›da dinami¤in
oldu¤unu görmezden gelerek deterministlik bir indirgemeyle mi-
mar›n hiçbir rolünün olmad›¤›n› söylemekten ziyade bu rolün s›n›r-
lar› oldu¤unun alt›n› çizmek yerinde olacakt›r. Bu aç›dan Jencks’in
postmodern dönemin mimar›n›n müflterisiyle s›cak iliflkisinin, mo-
dern dönemim so¤uk ve üstten bakan mimar tavr›na ye¤leyen yak-
lafl›m› ayn› rolün farkl›laflm›fl tav›rlar›n› ortaya koymak aç›s›ndan
aç›klay›c›d›r. Bu s›caklaflt›¤› söylenen iliflki mimar kiflinin piyasay-
la mesafesinin iyice darald›¤› bir duruma iflaret etmektedir. 

Bu noktada modernizmden postmodern duruma geçiflin temel pa-
rametresini kapitalizmin yeni bir evresine girilmesi(2) ve bu çok
uluslu “ileri kapitalizmin kültürel mant›¤›”n›n postmodernizm olarak
adland›r›labilece¤i söylenmektedir. Bu da kültürel alanlardaki aç›-
l›mlar›n› ister Lyotard (1994) gibi “dil oyunlar›” üzerinden ister Ba-
udrillard (2005) gibi “gösterenlerin oyunu” üzerinden aç›mlans›n,
hangi ba¤lamda ele al›rsak alal›m zemin olarak kabul edebilece-
¤imiz temel, sistemdir. Böylece Harvey(1996)’in daha da aç›klay›-
c› olarak fordist üretimden post-fordist üretime geçiflin toplumsal so-
nuçlar› olarak özetledi¤i bu durumun yukar›da da belirtilen temel
sonucu ise modern dönemlerin en bafl›ndan beridir ekonomi/üre-
tim alan›ndan belirli bir özerkli¤i olan kültür alan›n›n tamamen iç
içe geçmifl olmas›d›r. Bu yönden modern dönemlerde kültür üzerin-
deki çat›flma varolan sisteme karfl› direnifl araçlar›n› ele geçirme
savafl›yken (ki Marksist teori kültürel alanlar› bir yönü ile ekonomik
iliflkileri gizleyen bir örtü, çarp›k bir ayna olarak görmüfltür) post-
fordist üretim biçimi ile (tüketim kapitalizmi demekte bir sak›nca
yok) kültürel üretim kendi bafl›na en önemli meta haline gelmifltir.
Baudrillard (2005)’›n de¤imiyle kültürel alan yutulmufltur.  
“Gösterilen ve gösterge, gösterenlerin oyunu yarar›na, kodun ar-
t›k herhangi bir öznel yada nesnel ‘gerçeklik’ e de¤il de kendi
mant›¤›na gönderme yapt›¤› genelleflmifl bir formalizasyon yara-
r›na ortadan kalkm›fl bulunuyor.” (Baudrillard, 2005) 
Yine Marksist teorinin meta fetiflizmi ba¤lam›nda önce Lukacs da-
ha sonrada Frankfurt Okulu taraf›ndan kullan›lan “fleyleflme”(3)
böylece içinden ç›k›lamaz bir boyutta toplumsal bir gerçeklik ola-
rak yaflanmaktad›r. 

‹stanbul, Niflantafl›:
‹stanbul Bat›’da ortaya ç›kan modernizm sürecinden Bat›’n›n peri-
ferinde bulunan bir bölgenin (Balkanlar ve Ortado¤u) merkezi bir
flehri olarak artan düzeylerde etkilendi. Bu etkileflim Avrupa Dev-
letler sisteminin bir parças› olan bir devletin co¤rafi temas›yla ku-
rulan do¤al bir durum olmas›n›n ötesinde Bat›’da de¤iflen toplum-
sal yap›n›n askeri kurumlar baflta olmak üzere ‹stanbul’a aktar›l-
mas› ile bafllam›flt›r. Tesadüf olmasa gerek Niflantafl›’n›n bulundu-
¤u bölge de ilk defa Osmanl›’da modernleflme hareketinin öncü-

lü say›labilecek ›slahatlar yapm›fl olan (bu yüzden kelleyi kaybet-
mifltir) III. Selim taraf›ndan at›fl talimleri s›ras›nda fark edildi. Bu-
gün caminin avlusunda görülebilecek iki menzil tafl›na göre niflan
alan ve 1500 ad›mdan yumurtay› vurdu¤u kaydedilen III. Selim,
semtin ad›n› da koyuyordu. En az dedeleri kadar at›fl seven II.
Mahmud ve Abdülmecid dönemlerinde sultan dü¤ünleri, civarda
kurulan çad›rlar, birkaç gece devam eden flenlikler, tüfekle at›flla-
r› hat›ras›na diktirdikleri menzil tafllar›yla gelenek sürmüfltü. Ab-
dülmecit döneminde bölge iskâna aç›ld› (1854) ve ‹stanbul'un 19.
yüzy›l'›n ikinci yar›s›ndan itibaren geliflmesine uyumlu olarak bü-
yüdü. Hem Padiflahlar›n Dolmabahçe Saray›'ndan sonra Y›ld›z
Saray›'na tafl›nmas› nedeniyle hanedan mensuplar›n› ve yüksek
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devlet görevlilerini yöreye çekmesi, hem de o dönemde ‹stan-
bul'un en modern kesimi olan Pera'ya (Beyo¤lu) yak›n olmas› ne-
deniyle popülerli¤i artt›. 

1930'lara kadar konaklar semti olan Niflantafl›, daha sonra çev-
resindeki semtlerle beraber ‹stanbul'un en h›zl› apartmanlaflan
semtlerinden biri oldu. Bu apartmanlaflma süreci seçkin bir yap›-
laflma olarak sürdü. Özellikle üst gelir grubunun tercih etti¤i bir
yerleflme halini ald›. 1970'lerde ‹stiklal Caddesi'nin eski niteli¤ini

yitirmeye bafllamas› ünlü ma¤azalar› da Niflantafl›'na çekmifltir.
Günümüzde hem ‹stanbul'un yo¤un trafikli, canl›, kalabal›k bir ko-
nut bölgesi olmay›, hem de lüks ma¤azalar›, galerileri, lokantala-
r› ve zarif vitrinleriyle seçkin bir semti olmay› sürdürmektedir. Ku-
ruluflundan bugüne kadar neredeyse hiçbir dönemde de¤er yitir-
memifl olan semt, ‹stanbul’un 2000’li y›llarda küreselleflme ba¤la-
m›nda Dünya’da daha fazla popüler hale gelmeye bafllamas›yla
sermaye çevrelerinin daha fazla ilgisini çeken bir bölge haline
gelmifltir. Özellikle Bat›’l› kentsel alanlara olan yap›sal benzerli¤i
ve ‘art nouveau’dan postmodern üsluplara döneminin nitelikli ya-
p›lar›n› bar›nd›rmas›, kitlenin üst-benlik ideallerine yapt›¤› gönder-
me aç›s›ndan bölge ayr›ca çekicidir.  

Niflantafl›’nda ‹ki Yap›
Niflantafl›’n›n s›n›rl› potansiyelli aç›k alanlar› yukar›da belirtilen
özelliklerinden dolay› çeflitli mimari projeleri taraf›ndan de¤erlen-
dirilmifltir. Bu projelerden iki tanesi bu yaz›da karfl›laflt›rmal› ola-
rak ele al›narak, mimari temsilleri modernizm-postmodernizim
ba¤lam›nda hem toplumsal ba¤lamlar› hem de üslupsal özellikle-
ri ile irdelenecektir. Bu yap›lar “Milli Reasürans Kompleksi ve Yan
Tesisleri” ve henüz aç›l›fl› yap›lmam›fl “City’s Niflantafl›”d›r. Bu
projelerin ortak özellikleri Niflantafl›’n›n varolan düzenini ve kim-
li¤ini kendine ana referans olarak almas› ve yap› süreklili¤inin bu-
lundu¤u bir bölgede bofl parsellerin de¤erlendirilmesi ile oluflturul-
mufl olmalar›d›r. Bu yönleriyle bu yap›lar çevrenin verileriyle he-
saplaflan ve bu hesaplaflmaya karfl› farkl› tav›rlar› ile de¤erlendi-
rilmeyi hak etmektedirler. Bu iki benzer büyüklükte yap›n›n üretim
süreçleri de ele al›nmakla birlikte, öncelikle tafl›d›klar› göstergeler
aç›s›ndan yukar›da k›saca özetlenen postmodern durum ba¤la-
m›nda çözümlemelerinin karfl›laflt›rmal› ele al›n›fl› bize çok yönlü
fikirler vermekte, evrensel düzeyde yaflanan gerçeklikleri yerelde-
ki sonuçlar› olarak somutlaflmaktad›r.

Milli Reasürans Kompleksi ve Yan Tesisleri
Milli Reasürans Kompleksi, Mimarlar fiandor Hadi ve Sevinç Ha-
di taraf›ndan bir yar›flma projesi önerisi olarak 1985-88 y›llar›
aras›nda tasarlanm›flt›r. Milli Reasürans A.fi. için projelendirilen
yap› 1992 y›l›nda Ulusal Mimarl›k - Proje Dal› Baflar› Ödülünü ka-
zand›. Az say›da projesi bulunan Hadi çifti, daha çok geleneksel
modern mimari üsluba yak›n çal›flmalara sahipler. 

Milli Reasürans Kompleksi, Maçka'da birbirinden100 metre uzak-
l›kta iki paralel dar cadde aras›nda tasarlanm›flt›r. Yap›, flirketin
genel müdürlük üst yönetim bürolar› ve memur çal›flma bölümünün
yan ›s›ra Sigortac›l›k Enstitüsü, dinlenme tesisleri, konferans ve ser-
gi salonu, kütüphane ve müze, bir banka flubesi, kiral›k bürolar ve
çarfl›y› içermektedir. Tasar›m›n hareket noktas›, flehrin bu dar ve
s›k›fl›k yerleflim bölgesinde ana giriflin bulundu¤u caddenin en dar
k›sm›nda insan› ferahlatan kentsel bir mekân yaratma düflüncesi-
dir. Bu amaçla, cadde çizgisini yukar›dan takip eden bir köprü
yap›lm›fl ve alt›nda mimarlar›n›n "eyvan" olarak isimlendirdi¤i
caddeye komflu bir boflluk b›rak›lm›flt›r. Üst katlarda çal›flma ha-
cimleri yer al›rken alt katta, aras›na kuruldu¤u iki caddeyi yayala-
r› adeta içine çeken pasajla birbirine ba¤layan, çevresindeki mi-
mari unsurlara duyarl› bir bina oluflturmak hedeflenmifltir. Yanda-
ki tarihî konut blo¤u Maçka Palas'›n beflinci kat silmesi eyvan›n
yüksekli¤ini belirlemifl, böylelikle eyvan›n Maçka Palas'›n a¤›r do-
lu kitlesine karfl›t denge unsuru olarak bir bofllukla cevap vermesi
ve ayn› zamanda çevrede sembolik güç tafl›yan bir röper noktas›
oluflturmas› amaçlanm›flt›r.

City’s Niflantafl›
Bu aç›l›fl› Ocak 2008 de yap›lmas› kompleks, Metex Design Gro-
up olarak ortaklardan Mimar Sinan Kafadar taraf›ndan tasarlan-
m›flt›r. Yap› konsepti “Fashion Center” ve “Life Style Center” adla-
r› alt›nda (Türkçeleri kula¤a çok kaba m› gelecekti bilinmez) iki
ana ifllev grubu taraf›ndan belirlendi¤i söylenmektedir. Yap› Ni-
flantafl›’n›n yüksek yo¤unluklu üst gelir gruplar›na dönük al›flverifl
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mekanlar›n› bar›nd›ran büyük bölümü de moda ve tekstil sanayi
ürünleri üzerine ticaret ile kafe, bar, restoranlar ve sinemalardan
oluflan servislerin bulundu¤u bir kompleks olarak planlanm›flt›r.
Yap› önemli bir yeralt› otopark alan›na da sahip bulunmaktad›r. 
Metex Design Grup son dönemde özellikle temal› turizm yap›lar›
konusunda bir tasar›m ekibi olarak öne ç›kmaktad›r ve bu yönden
son dönemde postmodern üsluplar›n en fazla kendini gösterdi¤i
bu tip yap›larda uzmanlaflm›fl olduklar›n› söylemek mümkündür. 

‹ki Yap› – ‹ki Durum
Bu iki yak›n konumlarda bulunan ve yak›n büyüklüklere sahip ya-
p›n›n karfl›laflt›rmal› ele al›n›fl› modernizmden postmodernizme
geçti¤imiz son 30-40 y›ll›k sürecin de¤erlendirmesini yapmak
aç›s›ndan özellikle mimarinin bu anlamda en aç›k göstergelere
sahip olmufl kültür üretim alan› olarak imkanlar sunmaktad›r. Bir-
çok kuramc› ve düflünür bu iki dönemi sistemli olarak karfl›t ve
farkl›laflan kavram ikilileri ile ele alm›fllard›r. Kimileri bu farkl›lafl-
may› yans›z bir flekilde kapitalist geliflimin nesnel sonuçlar› ola-
rak ele alarak yaratt›¤› negatif yönler ile kazand›rd›¤› potansiyel-
leri nesnel olarak aç›l›mlarken, kimileri de var›lan noktaya ve ge-
liflime dair çok daha elefltirel bir dil gelifltirmifllerdir. Bu düflünür-
lerin farkl› yönleri ile ele ald›klar› bu farkl›laflan kültürel gösterge-
ler, mimarinin dili ba¤lam›nda bu iki projede kendi ifadelerini
bulduklar› düflünülmektedir. 

Geçeklik ‹lkesi X Simülasyon (Hipergerçeklik)
Moderniteyi karakterize eden bafll›ca özellikler “ayd›nlanma”
ça¤› boyunca ak›lc›l›k ve ilerlemeci tarih ve bilim anlay›fl› ile fle-
killenmifltir. Bu dönem tarihte yaflanmam›fl düzeyde bir gerçe¤e
ulaflma, dogmalar› y›kma ve do¤aya hakim olma iste¤i ile fle-
killenmifltir. Bu yönden modern mimarl›k ta biçimsel özellikleri-
ni teknolojideki geliflmelerden alm›fl, öncelikle betonarme, de-
mir ve cam›n kullan›ld›¤› yap›lar bu geliflmecilikle birlikte ade-
ta kutsanm›flt›r. Geometrik formlar›n yal›n düzene¤i, kapitaliz-
min ve sanayi devriminin en yo¤un olarak ortaya ç›kt›¤› Protes-
tan Avrupa’s›n›n basitli¤ini ve sadeli¤ini de ödünç alm›fl, mima-
rinin üst anlamlar›ndan ziyade gücünü ifllevinden alan içeri¤i
öne ç›kart›lmak istenmifltir. Bu yönden tasar›m ilkeleri aç›s›ndan
büyük ölçüde bu ilkelere ba¤l› oldu¤u düflünülebilecek Milli Re-
asürans Binas›, bu kendi gerçekli¤ini ifade etme ve mimari üze-
rinden dil oyunlar› yaparak göstergeler çeflitlili¤i sunmaktan
epey uzak bir yap› olarak de¤erlendirilebilir. Yap›n›n bir ofis
yap›s› oldu¤u tüm cephe ve malzeme özellikleri ile kendini gös-
termekte, bu konuda kullan›c›/izleyiciyi tereddütte b›rakma-
maktad›r. Bu aç›dan gri tonlardaki granit cephe kaplamas›, si-
yah ve füme tonlardaki do¤ramalar ve camlar› resmi bir hava
vermekte, bir büyük sermaye grubuna ait flirketin ciddiyetli du-
ruflunu hissettirmektedir. 

Simülasyon Baudrillad’ a göre postmodern durumu anlamakta en
aç›klay›c› kavramlardan bir tanesidir. Gerçeklik yaflad›¤›m›z dö-
nemde tüketim toplumlar›n›n önüne sürülen suretleri taraf›ndan or-
tadan kalkarak yerini simülasyonlara b›rakm›flt›r. Asl›nda Kant’tan
bafllayarak epistemolojik aç›dan gerçekli¤i ne düzeyde gerçeklik
olarak kabul edebilece¤imiz sorunsallaflt›r›lm›flt›. Bu sorunsal Kier-
kegaard ve Nietzsche gibi filozoflarca aç›kça bilinemez oldu¤u
ortaya konularak ayd›nlanmac› hakikat anlay›fl›n›n koca bir safsa-
ta oldu¤u ifade bulmufltu. Bu felsefi yaklafl›mlar bir yana, kendini
Freuden gelene ba¤l› gören Lacanc› psikanaliz teorisi gerçekli¤i,
bilinçd›fl› dil gibi yap›lanm›fl olan bireyin asla aç›kl›kla kavraya-
mayaca¤› bir sistem olarak tan›ml›yordu. Bu düflünsel zeminde
modernist dönemin hakikat anlay›fl› y›k›l›rken, yerini toplumsal ze-
minde tamamen hipergerçeklere b›rakarak sosyolojik bir sorunsal
olarak yerini buldu. Baudrillard’›n belirtti¤i gibi;

Milli Reasürans Kompleksi & City’s  Niflantafl›  



“Benzeti alan› gerçe¤i modelle kar›flt›r›r. Gerçekle ussal aras›nda
art›k hiçbir elefltirel yada spekülatif mesafe yoktur. Asl›nda art›k
modellerin gerçek içinde tasarlanmas› da yoktur…gerçe¤in saha
çal›flmas› içinde, burada ve flimdi modele dönüflmesi vard›r. Fan-
tastik bir k›sa devre: gerçek üst gerçek haline gelmifltir. Ne ger-
çekleflmifl ne de idealleflmifl, ama üst-gerçekleflmifltir. Üst-gerçek,
gerçe¤in zor yoluyla imha edilerek iptali de¤il, onun üstlenilerek,
modelin sa¤laml›¤›na yükseltilerek iptalidir. Beklenti, cayd›rma,
önleyici dönüflüm, vb: model gerçe¤in yutulmas›n›n bir alan› ola-
rak ifl görür.” (Baudrillard, 1991)

Bu ba¤lamda City’s Niflantafl› bahsi geçen hipergerçekli¤in en te-
mel arac› olan ekranlar› cephelerine tafl›yarak bu aç›dan çok aç›k
bir ifade kazanmaktad›r. Bu aç›dan yap› cephesi bile bizim bir
gerçeklik olarak alg›lamaktan ziyade çeflitli üretilmifl imgelerce ör-
tülmüfl ve bir bak›ma ortadan kald›r›lm›fl oluyor. Cephe mimarinin
kendi anlat›s›ndan önce reklam sektörü taraf›ndan sürekli yenile-
nerek üretilecek imgeleri en bask›n unsurlar olarak öne ç›kart›yor.
Eski zamanlarda kirli görüntüleri örtmek için kullan›lan reklam pa-
nolar›n›n prestijli bir yap›n›n tüm mimari dilinin en önde gelen ele-
manlar› olarak ele al›nmas› bu aç›dan insan› hayrete düflürmüyor
da de¤il. Yap›n›n köfle alt bölümlerinde yer alan küçük ekranlar-
dan oluflan tasar›m da yine ça¤›n simgesi olan iletiflim unsurlar›-
na bir sayg› duruflunu and›rmakta, ekranlar adeta birer heykel
edas›yla vitrinde düzenlenmifltir.  

Yap›n›n tüm mimari karakteri de gerçeklik duygusunu dumura u¤-
ratacak bir dile sahiptir. Kendi tasarland›¤› yerin malzeme, üslup
özelliklerinden hiçbirisine net bir gönderme yapmayan cephe,
Dünya’n›n herhangi bir yerindeki uzak bir yerden de aç›k bir al›n-
t› yapmaktan ziyade daha çok tan›ms›z bir ifadeye sahiptir. Ken-
tin bu denli doku süreklili¤i bulunan bir alan›nda neredeyse hiçbir
ize oturmayan ve gökten inmiflçesine yap›flt›r›lm›fl gibi duran biçi-
mi kullan›c›larda fark›nda olmad›klar› bir tür kafa kar›fl›kl›¤› yarat-
maktad›r. 

Ya Öyle Ya Böyle X Hem Öyle Hem Böyle
Modernizm çat›flma ve karfl›tl›klardan güç alan temeli, özellikle
kendisinden önceki ile kurdu¤u çarp›c› z›tlaflma ile ifade bulmufl-
tur. Bu yönden yap›c›-y›k›c›l›k olarak özetlenebilecek bu düstur,
kendi içinde sürekli ileriye do¤ru giden bir sarmal gibi iflliyordu.
Bu aç›dan modern olan en güçlü halini kendi karfl›tl›klar›nda bul-
mufltur. Buna ba¤l› olarak ta modern mimari tarihi doku içinde
kendi kimli¤ini bir taraftan kendini bir kat fazla pekifltirirken geç-
miflin klasizminin ruhuna da sayg›l› bir durufl kazan›yordu. 

Milli Reasürans Binas› bu aç›dan geometrik formu, yal›n yatayda
ve dikeyde vurgulu yüzeyleri ile modern mimarinin tipik diline ya-
k›n durmakta, bitiflik nizam durdu¤u tarihi yap›larla aç›k bir z›tl›k
ifadesi kazanmaktad›r. Yap›n›n boflalt›lm›fl ön cephesi hacimsel
olarak ta 3.boyutta bir z›tl›k yaratmakta, çevredeki yap›lar›n do-
lulu¤una karfl›tl›k oluflturmaktad›r. Yap› bütüncül formundan detay
elemanlar›na kadar kendi içinde tutarl› bir dil kazanmakta, sert
karesel etki, dairesel ayd›nlatmalar ile yine aç›k bir geometrik z›t-
l›k iliflkisi ile kurulmaktad›r. 

City’s Niflantafl› postmodern mimari üslupta s›kl›kla gördü¤ümüz
gibi, aç›k ve ne z›tl›k ve farkl›laflmalardan ziyade, her fleylerden
biraz eklenmifl bir kar›fl›m gibi durmaktad›r. Öncelikle çevre ya-
p›larla ne tam olarak kopmakta ne de tam olarak uyum kazan-
maktad›r. ‹çerisinde bar›nd›rd›¤› uydurma süslemeler, kimi za-
man aç›kca klasik, kimi zaman bir tür soyutlama kimi zaman ise
büsbütün modern çizgilerde seyretmekte, bu da yap›y› bir tür
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sirk çad›r› havas›na sokmaktad›r. Toprak rengi aç›k kahveye ça-
lan tafl dokusu çarp›c› k›rm›z› gölgelikler, parlak do¤ramalar ka-
r›fl›rken, ekran›n ve reklam panolar›n›n kendi bafllar›na de¤iflen
bir renk ve biçimleri yap›n›n iyice çoklu bir ifade kazanmas›na
neden olmaktad›r.  

Derinlik X Yüzey
Modern mimari üstün körü göstergeleri aç›s›ndan bile her zaman
a¤›rbafll› bir durufla sahip olmufltur. Kendi içeri¤ini ifllevinden
alan bir mekansal kimlik en az›nda samimi bir ifade kazanacak-
t›r. Bu basit duruflun ötesinde modern mimari mekan kalitesini
önemseyen ve mekan›n özgün oranlar› ve çal›flma sistemiyle mefl-
gul bir tasar›m anlay›fl›na ba¤lan›yordu. Bu aç›dan da yap› 3 bo-
yutunun her noktas›nda eflit ölçüde ifllerlik kazanmakta, içerinin
d›flar›ya hükmetti¤i bir yap› söz konusuydu. Bu daha önce ele al›-
na gerçeklik ilkesine de uyan bir durumdur. Bu yönden Milli Re-
asürans Binas› yap›n›n cephe verdi¤i iki cadde aras›nda derinle-
mesine çal›flt›¤›, di¤er taraftan farkl› parçalar›n›n yar›larak dikey-
de gökyüzüne aç›ld›¤› bir yap› kompleksi olarak çal›flmaktad›r.
Koyu renk camlar çevresini yans›tarak cam yüzeylerde de oyun-
lu bir derinlik kazand›r›rken, içerisine ait kap›l› belli bir fleffafl›k-
ta kazanarak iç mekanla d›fl mekan› tümüyle birbirinden kopma-
mas›n› sa¤l›yor.

Postmodern mimarl›k Harvey (1996) taraf›ndan “yüzey mimarisi”
olarak adland›r›lmaktad›r. Bunun temel nedeni yap›n›n bir tür de-
kor gibi cephe özelliklerinin ön plana ç›kmas› ve önemsenmesin-
den kaynaklanmaktad›r. Hem Venturi hem Jencks hem de postmo-

dern mimarinin cephe zenginli¤inden hoflnut di¤er birçok kuram-
c› ve mimar bu durumu övmekte, bunun mimarinin kaybetti¤i sim-
gesel gücünü yeniden kazanmas› olarak görmektedirler. Lyotard
(1994) modernizmin anlatmaya dayanan meflruluk biçimlerini
bast›rmaya çal›flm›fl oldu¤una vurgu yapar. Ona göre moderniz-
mi temellendiren bilimsellik ilkesi anlat›sal olmaktan ziyade belirt-
seldir. (denotative) Bu aç›dan da teleolojik bir temele sahiptir. Oy-
sa postmodernizmi temellendiren ileri kapitalizmin mant›¤›, bu
amaçsall›¤› ortadan kald›rarak faydac› bir zemine oturmufl, bu da
bilimselli¤in silme e¤ilimi gösterdi¤i bu dile tekrardan ifllerlik ka-
zand›rm›flt›r. Postmodern mimarl›k on y›llarca susturulmufl veya k›-
s›k sesle konuflmas› sal›k verilen mimarl›¤a bas bas ba¤›rma ser-
bestli¤inin tekrardan verilmesi olarak geri döndü. Tabi ba¤›rt›n›n
söylemi sahibine göre kiflneyen at misali müflterisine göre tasarla-
yan mimar denklemini devreye sokmufl oldu.

City’s Niflantafl› bu yüzey mimarl›¤›na örnek gösterilebilecek bi-
çimleri aynen üzerinde tafl›maktad›r. Yap›n›n caddeye bakan cep-
heleri d›flar›ya aç›lmayan ve d›flar›yla sadece görsel bir iliflki ku-
ran vitrinlerden meydana geliyor. Yap›n›n müflterilerini içine do¤-
ru çeken ana girifli d›fl›ndaki delikleri otopark girifl-ç›k›fllar› olarak
tasarlanm›fllar. Caddeye bakan vitrinler ise görünürlükleri ile rek-
lam yapma imkan› aç›s›ndan de¤er kazan›yorlar. Bu da tüketim
kültürünün yap›n›n dilini üreten temel unsur oldu¤unun aç›k bir ka-
n›t› gibidir.  

Yüksek Kültür X Kitle Kültürü
Modernizm düflüncesi sonu mükemmelli¤e varan bir evrim teorisi-
ni ve insanl›¤›n gelece¤ine duyulan büyük umutlar› yüksek kültür
üretiminin bir ere¤i olarak ele al›yordu. Ayd›nlanan insan özgür-
lü¤e bilimsel, sanatsal ve teknolojik geliflmeleri ile ulaflacakt›. Bu
umut dolu süreç yüksek kültürü üreten kahraman bireylerin omuz-
lar›nda yükselirken, kitleler bu yolu takip ederek bu bireylerin ar-
kas›ndan özgürlük yolunda ilerleyeceklerdi. Bu yönüyle moder-
nizm çok farkl› ideolojik pratiklerle de kendini gösterse, temelde
bu denklem üzerinden biçimlendi. Bu yaklafl›m da mimaride kitle-
lere tepeden bakan, o kimi zaman otoriterleflen yeni bir mimarl›k
dilini temellendirmifltir. Bu dil en çarp›c› halini kentsel ölçekte gös-
tererek özellikle kapitalist ülkelerin büyük flehirlerinde insan›n kimi
zaman fazlaca yabanc›laflt›¤› fizik-mekanlar›n oluflmas›n› berabe-
rinde getirdi. Bu durum az geliflmifl tar›m toplumlar›n›n modernist
dönüflüm projelerinde özellikle zorlu olmufl, yüksek kültür üreticile-
ri ile kalabal›klar aras›nda patolojik bir iliflki modelinin do¤mas›-
n› kaç›n›lmaz k›lm›flt›r. 

Modern mimarl›k ta bu yüksek kültürel simgelerini bir iktidar ala-
n›n›n somutlaflmas› olarak göstermifltir. Bu durum modern mimarl›-
¤›n temel çeliflkilerinden bir tanesine iflaret etmektedir. Dikkatli
okuyucu “Derinlik X Yüzey” farkl›laflmas› ba¤lam›nda moderniz-
min bilimsellik ilkesinin belirtsel oldu¤u yorumunun vard›¤› amaç-
sall›¤›n sorunlu bir noktaya vard›¤›n› fark edecektir. Bu ayr›flmay›
temellendiren ilkeler kendili¤inden bir iktidar çat›s›n› da üretmek-
te bu da modernizmin teleolojik niyetlerinin nereye varaca¤› ko-
nusunda ciddi soru iflaretlerini do¤urmaktad›r. Adorno’nun dedi¤i
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gibi “Auschwitz den sonra fliir yazmak barbarl›kt›r.”
Milli Reasürans Binas› bu yüksek kültürel simgeleri üzerinde tafl›-
yan bir yap› niteli¤indedir. Zaten modernist mekan kurgusu kendi-
ni aç›kça göstermekte, yap›n›n Teflvikiye Caddesi bakan ön cep-
hesinde bulunan plaza kullan›c› üzerinde aç›kça bir bask› kurmak-
tad›r. Yönetim ofislerinin bulundu¤u yukar› katlar, yönetsel ifllevle-
rine uygun bir konum kazanmakta ve ayr›cal›kl› bir yere sahip ol-
maktalar. Yap›, kullan›c›y› iç avlusunun dolafl›m mekanlar›na so-
karken davetkar olmaktan öte kullan›c›lar› tünelimsi so¤uk bir me-
kandan geçirerek d›fl dünya ile kompleksin iç düzeni aras›nda bir
mesafe koymaktad›r. Mimari dil bir taraftan soyut bir ifade kaza-
n›rken, bu soyutluk geleneksel ve yerel kültürel unsurlar› küçük gö-
ren bir biçim oluflturmaktad›r.

Postmodern dönemin en temel farkl›laflmas› post-fordist üretim bi-
çiminin getirdi¤i kitle kültürünün yayg›nlaflmas› ya da yüksek kül-
türle iç içe geçmesi olgusudur. Genifl kitleler hedef tüketiciler hali-
ni alarak kültürel üretim ürünleri do¤rudan önde gelen meta kate-
gorilerine geçmeleri ile popüler kültür çok bask›n bir olgu halini
alm›flt›r. Bu tüketim kapitalizminin temelini oluflturan durum, yaz›-
n›n bafl›nda da ortaya konuldu¤u gibi en aç›k seçik olarak kendi-
ni mimaride göstermifltir. 

City’s Niflantafl› her fleyden önce tüm tasar›m mant›¤›n› kitlelerin
bilinçalt› aktar›mlar›na göndermelerinden almaktad›r. Bu aç›dan
büyük ölçüde televizyon ve sinema gibi kitle iletiflim araçlar› tara-
f›ndan (baflta Amerika Birleflik Devletleri olmak üzere) Bat› kay-
nakl› benlik ideallerine gönderme yapan uydurma biçimlerin çeki-
cili¤i hesaplanm›fl, böylece kendini ayr›cal›kl› hissetmesi planla-
nan bir grubun bu dille özdeflleflme alanlar› yaratabilece¤i düflü-
nülmüfltür. Bu yönden yap›n›n tafl›d›¤› mimari dil kitle iletiflim araç-
lar›n›n tafl›d›¤› kodlardan oluflmufl, yani yap› tasar›m›n›n arkas›n-
da aç›kça kitle kültürünün araçlar› durmaktad›r. 

Özgünlük X Benzetme (Pastifl)
Modernizmin yüksek kültürü, yine modernizme özgü kendisin-
den öncesini y›kma ve yeniden yapma motivasyonu ile her za-
man kaç›n›lmaz bir özgünlük tak›nt›s›n› beraberinde getirmifltir.
Modern mimarinin evrenselci yaklafl›m›n›n tekdüzeli¤i üretti¤i
ço¤u zaman dile getirilse de durum tam olarak böyle de¤ildir.
Bu evrensel dil çok daha sofistike bir tasar›m zekas› ile özgün-
leflmekte, gösteriflçi vurgular›n kolayc› farkl›laflmalar›ndan ziya-
de incelikli bir ayr›flma üretmekteydi. Bu aç›dan Mili Reasürans
binas›, beklide ‹stanbul içerisinde bulunan en kendine özgü ve
ak›lda kal›c› yap›lardan bir tanesidir. Yap›n›n cephe mimarisi
modernizme ait geometrik tekrarlar üzerinden kurgulanmakla
birlikte, bu tekrarlar ince detaylar ve yal›n farkl›laflmalar ile k›-
r›lmakta, böylece kullan›c›y› ve izleyiciyi yormayan bir dil olufl-
turulmaktad›r. 

Di¤er taraftan City’s Niflantafl› özgün olmaktan ziyade üzerinde
farkl› yap› modellerinden al›n›p eklenmifl gibi duran bir kolaj› an-
d›rmaktad›r. Yap› bu aç›dan kazand›¤› özgünlükten çok bir ben-
zetmeler sentezinden oluflan bir biçime sahiptir. Yap›n›n fonksiyon
kurgusu Niflantafl›’na özgü moda kültürünü bir farkl›l›k arac› ola-

rak kullanmaya çal›fl›rken, kompleks ‹stanbul’daki say›s› her ge-
çen gün artan al›flverifl merkezlerinden hemen hiçbir farkl›l›¤› ol-
mayan, bu her geçen gün daha hacimlileri yap›lan al›flverifl mer-
kezlerinin küçük ölçekli bir modelini and›rmaktad›r. 

Kamusal Alan X Al›flverifl Merkezi
Tarih boyunca kamusal alanlar toplumsal yaflam›n en önemli me-
kanlar› olmufllar, Habermas’a (1997) göre bu mekanlardaki dö-
nüflüm de özellikle modern toplumsal ve siyasal yap›lanmalar›n te-
mel örgütleyicisi olmufltur. Hasan Bülent Kahraman bu aç›dan
özellikle modernizmin ulus-devlet üzerinden kurulan iktidar hiye-
rarfline vurgu yaparken Habermas ise 18. yüzy›lda ortaya ç›kan
burjuva kamusunun, kamusal alan›n kazand›¤› özgür niteli¤ini
önemli bulmufltur. Her iki yaklafl›mda modern dönemin ileri evre-
lerinde kamusal mekan›n› kitle ile otorite aras›ndaki bir aral›¤›n
mekansal ifadesi olarak görmektedirler ve bu yönüyle de elefltir-
mektedirler. Hasan Bülent Kahraman (2005) Türkiye örne¤ini ve-
rerek flu vurguyu yapar: 

“Türkiye’de modernleflmenin tarihi sanat ve kültür söz konusu ol-
du¤u zaman an›tlar ve heykellerle, mimarl›k söz konusu oldu¤un-
da meydanlar ve an›tsal yap›larla belirlenmifltir… Sadece moder-
nite de¤il, her iktidar ve ideoloji her dönemde sayd›¤›m fleylere
sahip ç›km›fl, kendisini temsil edece¤ine inand›¤› yap›tlar›n kamu-
sal alanda halka, topluma gösterilmesini istemifltir” 

Kamusal alan modernizm boyunca bu so¤uk ifadesini hemen hiç-
bir sistemde tam olarak k›ramad›. Devlet merkezli modernleflme
modeli yürüten devletlerde otoriter yap›y› devlet mekanizmas› et-
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kilerken, kapitalist kentlerin kimi alanlar› da (New York’da yüksek
katl› yap›lar›n kat kazanma karfl›l›¤› insandan yal›t›lm›fl, d›fllay›c›
aç›k plazalar yapmas› gibi) büyük sermayenin iktidar ifllevine aç›k
hale gelmifltir. Bu yönden Milli Reasürans Binas› bu durma tipik bir
örnek niteli¤inde bir kamusal mekan yaratm›flt›r. Niflantafl› gibi
çok s›n›rl› aç›k mekana sahip de¤erli bir bölgede oluflturulan aç›k
alan, fazlas›yla so¤uktur. Di¤er taraftan yeme-içme a¤›rl›kl› me-
kanlar›ndan oluflan koridor alanlar› daha s›cak mekanlar olarak
kent yaya sistemine ba¤lanm›flt›r. 

City’s Niflantafl› ise postmodern dönemde Baudrillard’›n kamusal
mekanlar›n al›flverifl merkezlerinin iç mekanlar› haline geldi¤i te-
zini aç›kça do¤rular niteliktedir. Niflantafl› gibi kullan›m de¤erini
sokak al›flveriflinden alan ve bu yönde potansiyelleri olan bir böl-
ge de bile yap› tipik bir al›flverifl merkezi mant›¤› ile çal›flmakta,
kullan›c›lar› iç mekanlar›na çekerek meta bombard›man› alt›nda
tutmay› hedeflemektedir. Yap›n›n caddeye bakan k›sm›ndaki dük-
kanlar dahil d›flar›ya aç›lmamakta tüm dolafl›m tamam› ile iç me-
kanda oluflturulmaktad›r. 

Dahas› ve Sonuç
Bu ikili kavramsal karfl›laflt›rmalar onlarcas› daha eklenerek aç›la-
bilir. Modernizminde öznedeki yabanc›laflma ile postmodern öz-
nedeki parçalanma durumu aras›ndaki fark; modern dönemim du-
ra¤an göndergelerinin yerini alan yüzer-gezer göstergeler; mo-
dernizmin diyalekti¤e dayal› karfl›tl›klardan senteze var›lan do¤a-
s› ile postmodern dönemin biraradal›klar› besleyen yap›s›; mo-
dern dönemde toplumlar ve kifliler üzerindeki temek psikolojik fak-
tör bast›rma savunmas› iken postmodenzime hakim savunma olan
flizofreniye varan kiflilik bölünmesi durumlar› bu iki yap› örne¤in-
de kendilerini göstermektedirler yada bu tür okumalara gebedir-
ler diyebiliriz. 

Mimari bir sistemden meydana geliyor ve bu da toplumsal sistem-
lerin bir aynas› gibi yap›lan›yor. Bu yönden Lefebvre gibi fizik-me-
kansal kurgu ile sosyal mekan› kendi bafl›na yeniden üretebilir mi-
yiz buna cevap vermek epey zor da olsa, bu metinde yapmaya
çal›flt›¤›m›z gibi “Zeitgeist”i üretilmifl fizik-mekanlardan farkl› yön-
temler ile okuyabilece¤imiz aç›kt›r. Böylece mimari teorilerin nor-
matif alanlar›na sa¤lam zeminler yarat›labilir.     

Dipnot
1. Zaman›n Ruhu: “Zeitgeist”. “Hegel Tinin Görüngübilimi'nin girifl
yaz›s›nda içinde oldu¤umuz zaman›n bir Zeitgeist (zaman ruhu) ol-
du¤unu yazar. Zaman›m›z›n bir geçifl dönemi oldu¤unu belirtir. Ya-
ni h›zl› geliflmenin bilinci ve de¤iflik bir gelece¤in beklentisi aras›n-
da tüketilen bir geçifl an›ndan bahseder. "Tin flimdiye kadar gelmifl
olan dünya ile gerek varl›¤›nda gerekse temsiliyetinde" bir kopukluk
oluflturmufltur. Yeni birfley beklenmekte, bu haz›rlan›p durmaktad›r.
Bu ufalanan güneflin do¤ufluyla ki, bu ani bir parlamad›r, durduru-
lamaz, ama tek bir defada yeni bir dünyan›n inflas›n› ortaya ç›ka-
r›r. Bu yenidünya eskisinden ayr›ld›¤› ve gelece¤e do¤ru aç›ld›¤› öl-
çüde yeni tarihi bir dönemin bafllang›c›, flimdiki zaman›n her an›n-
daki, yeniye gebedir, kendini yeniden üretir ve süreklendirir. Bu ne-
denle modernli¤in tarih bilinci "flimdiki zaman ile yeni zaman ara-
s›nda bir s›n›rs›zl›k oluflturmaktad›r. fiimdiki zaman›n tarihi olarak
içinde bulundu¤umuz zaman, yenidünyalar›n zaman›n›n ufkunda
önemli bir seçenek oluflturur.” (Akay, 2007)

2. Jameson, kapitalist büyümenin üç dönemini ay›rt eder: Sanayi
sermayesinin as›l olarak ulusal pazarlar içinde geliflmesiyle nitele-
nen piyasa kapitalizmi yaklafl›k 1700–1850 aras›); pazarlar›n ge-
liflip dünya pazarlar› haline geldi¤i, ulus-devletler çevresinde örgüt-
lenmifl ama hem ucuz emek hem de hammadde sa¤layan sömürge-
ler ile sömürgeci uluslar aras›ndaki temel sömürü asimetrisine daya-
nan, emperyalizm ça¤›yla özdeflleflen tekelci kapitalizm; ve son ola-
rak, uluslararas› flirketlerin büyük bir h›zla büyümesinin ve bunun
sonucunda ulusal s›n›rlar›n afl›lmas›n›n niteledi¤i, postmodern çoku-
luslu kapitalizm dönemi

3. fieyleflme, kapitalist üretim tarz›nda eflya aras›nda ortaya ç›kan
iliflkilerin toplumda kendini insan iliflkileri biçiminde göstermesinden
kaynaklanmaktad›r. Kapitalist üretim tarz›nda nesneleflmifl insan
iliflkilerinin kifliye do¤al bir çevre içindeymifl izlenimi vermesine
ba¤l› olarak bütünlük yitirilmekte; bunun yerine, sanki birbirinden
ba¤›ms›z nesneler ve güçler bulunuyormufl düflüncesi ve inanc› ege-
men olmaktad›r. Bu noktada insan toplumu ve insanl›k tarihi, insan
ürünleri sanki toplumsal faaliyetlerin ürünleri de¤il de kendilerini in-
sanl›¤a d›flardan ve zorla kabul ettiren yabanc›, kiflisel olmayan
güçlerin, do¤a yasalar›n› ürünleriymifl gibi görünür. Ayn› parçalan-
ma süreci giderek üretimin öznesi olan insan›n bilincine do¤ru sal-
d›r›ya geçer. Art›k bu sürecin ustas› olmaktan ç›kan tek boyutlu in-
san, mekanik bir parça halinde mekanik bir sistemin içine yerleflti-
rilmifl olur. ‹nsan faaliyetlerinde hareketlilik artar, düflünme azal›r;
kifli mekanik sistemin kanunlar›na uymak zorunda kal›r.
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