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İKTİDARIN GÖSTERİ(Ş) MEKÂNI: CUMHURBAŞKANLIĞI KOMPLEKSİ
İktidarın aynası olan mimarlık, Semerkant yakınlarında inşa ettirdiği ihtişamlı ‘Ak Saray’ı işaret ederek, “kim
ki gücümüzden kuşku duya yaptığımız binalara baka!”1 diyen Timur’un da belirttiği gibi, her zaman mutlak güç ve gövde gösterisinin aracı olmuştur. Öte yandan, Aya Sofya, Sultanahmet Cami, Topkapı Sarayı,
Versay Sarayı, daha yakın dönemde Fransa başkanı François Mitterand’ın ‘büyük projeler’ kapsamında gerçekleştirdiği yapılar ve benzerleri, mimarlığın iktidarları temsil etme gücünün yanı sıra, iktidarların yapısal
çevre üzerindeki biçimlendirici kudretini de göstermektedir. Yapının ihtişamı, iktidarın gücünün göstergesi
ve garantisidir.
Dosya dergisinin bu sayısının içeriğini, bu tür bir iktidar-mimarlık ilişkisini örneklemekte olan, Atatürk Orman Çiftliği’ndeki (AOÇ) ‘yeni’ Cumhurbaşkanlığı mekânlarını inceleyen yazılar oluşturuyor.2 Bu mekânlar,
dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Başbakanlık Hizmet Binaları3 olarak inşa ettirilmiş;
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasının ardından Cumhurbaşkanlığı mekânına çevrilmiştir; bu yüzden, ileride geçilmesi hedeflenen başkanlık rejiminin mekânı olarak öngörüldükleri de söylenebilir. Bu durum,
iktidar-mimarlık ilişkisi bağlamında, daha geçilmemiş/kurulmamış olan bir yeni rejimin mimarlık üzerinden
kendini meşrulaştırma çabası olarak değerlendirilebilir. Editörler olarak, işlevi güncel siyasi hedeflerle dönüşen yapı grubunu inceleyen bu özel sayının başlığını belirlememiz çok da kolay olmadı.4 Saray, yerleşke,
konut, köşk ve benzerleri, bu yapı grubunu isimlendirirken, ya büyüklük bakımından yetersiz ya da yönetim birimleri, konut, kültür yapısı ve cami gibi değişik işlevleri içerdiği için anlamsız ve uyumsuz kalıyor
(Resim 1). Bu yazının devamında ve içerideki bazı yazılarda tartışıldığı gibi, özellikle imparatorlukların ve
mutlak merkezi yönetimlerin gücünü yansıtan ve yaratan, dolayısıyla da Cumhuriyet’le özdeşleşmeyen bir
yönetim-ve-konut yapısı olarak ‘saray’ kelimesini/tipolojisini, ‘cumhurbaşkanlığı’ ile birlikte kullanarak onu
meşrulaştırmaktan da bilinçli olarak kaçındık.5
Yeni doğan çocuğuna isim vermekte zorlanan ve anlaşmaya varamayan aile fertleri gibi, bu yapı grubu
farklı çevrelerce farklı şekilde algılanmakta ve adlandırılmakta. Bazılarının güçlü devletin temsilcisi olarak
onaylayarak ‘Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ veya ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ olarak adlandırdıkları bu yapılar,
bazılarınca sundukları mimari dil ve temsilî özelliklerine ek olarak, sahibinin tavırları ve yaşanan usulsüz
süreçler üzerinden isimlendirilerek sorgulanıyor, eleştirel bir tavırla Washington’daki (bizde Beyaz Saray
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Resim1. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kompleksi maketi

olarak adlandırılan) ‘White House’a göndermeyle ‘Ak Saray’ ve özellikle usulsüz süreçlere dikkat çekmek
üzere ‘Kaçak Saray’ olarak tanımlanıyor. Burada dikkat çekilmesi gereken bir konu, yapı grubunun hem
iktidara yakın hem de onu eleştiren çevrelerce ‘saray’ olarak adlandırılmasının, güç ve gösteriş ilişkisinin
çift yönlü anlamına ışık tutması: Anıtsallığı ile öne çıkan bu yapı grubu, ya iktidarın gücünü göstermesi
sebebiyle saray olarak sahipleniliyor, ya da ihtişamı Cumhuriyet’le özdeşleşmeyen bir gösteriş olarak yorumlanarak, saray tanımı alaycı bir dille eleştirmek üzere kullanılıyor.
Bu tartışmalar ışığında, ortak bir isim üzerinde uzlaşılamayan bu yapı grubunu değişik bakış açılarıyla irdeleyen bu sayıya, yapılara bir tanım getirmeden, AOÇ l 39°55'51.4"N 32°47'57.3"E başlığını vermeyi uygun bulduk. Böylece, global bir yer belirtme aracı olan enlem ve boylam değerlerini gösteren koordinatlar
verilerek, yapı grubunun sadece harita üzerindeki yeri belirtilmiş oldu. Aslında bu karar, yapıların içinde
bulunduğu çok tartışmalı politik-simgesel duruma karşı ‘yabancılaşma’ya imkan vererek, bu durumu çok
farklı açılardan tartışabileceğimiz eleştirel bir zeminin oluşturulmasına olanak sağladı.
Öte yandan, eleştirel bir çerçeveden bakıldığında, biz editörler olarak bu yapı grubunu ancak ‘kompleks’
kavramıyla değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz. AOÇ’de inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Kompleksi, iktidarın merkezi gücünün gösteri ve/veya gösteriş mekânıdır. Burada özellikle altı çizilen ‘kompleks’ kelimesi, bir yandan değişik işlevler içeren yapı grubunu, diğer yandan da iktidarın ‘büyüklük ve üstünlük
kompleksini’ ifade etmektedir.
İktidarın ‘yeni Türkiye’ söyleminin gösteri(ş) mekânı olarak gerçekleştirilen bu kompleksin arka planını
okuyabilmek için, Cumhuriyet’in kuruluşunun ürünü olan önceki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nü yeniden
hatırlamak gerekiyor (Resim 2 ve 3). Ankara’nın başkent olmasının ardından 1920’lerin sonunda yapılan Hermann Jansen Planı’na göre yeni başkentin omurgasını oluşturan Atatürk Bulvarı’nın güney ucunu tutan Çankaya semti, Cumhuriyet’in temsilî mekânı olarak belirlenmişti. 1930’ların başında Clemens
Holzmeister tarafından tasarlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü de burada inşa edilmiştir. O zamandan itibaren, Çankaya semti, Cumhurbaşkanı ve Başbakan
başta olmak üzere, üst düzey bürokratlar ve üst-orta
sınıfın yerleşim alanı oldu. ‘Yeni Türkiye’ söylemiyle
birlikte temsilî mekânların kentle ilişkisini tanımlayan
tercihler de değişiyor. Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığı döneminde Çankaya’daki konutu hiç kullanmadı; Keçiören’deki evinde kalmayı tercih ederek,
semtin mekânsal ve toplumsal anlamını değiştirdi.
Böylece, önceki zamanların ‘öteki’ semti Keçiören,
Resim2. Pembe Köşk olarak bilinen eski Cumhurbaşkanlığı Köşkü
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Resim3. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hizmet Binası

seçkinci görülen Çankaya’ya alternatif bir merkeze dönüştü. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı döneminde de
Çankaya’daki köşk yerine AOÇ’deki Şefik Birkiye’nin tasarımı olan yeni mekânda oturmaktadır; böylece,
Cumhuriyet’in yeni temsilî merkezi, Çankaya yerine, çiftliğin yer aldığı Beştepe’ye taşınmıştır. Bu basit
bir mekân tercihi değildir; Ankara’nın yapılı çevresi, eskiden de, bugün de güçlü politik anlamlarla yüklü
olmuştur. Bu bağlamda, Cumhuriyet’in temsilî merkezinin nerede ve nasıl yapıldığı üzerine düşünmek,
neden mevcut olanın kullanılmayıp başka bir yapının inşa edildiği ve bunun ne tür bir etki ve tepki yaratacağı sorularımıza yanıt verecektir.
Cumhurbaşkanlığı yerleşiminin AOÇ alanına taşınması, öncelikli olarak, bu alanda inşaat süreçlerinin yasal boyutu ile ilgili tartışmalar açmıştır. Kanunlarla korunmuş olan çiftlik alanında yeni bir yapı grubunun,
mahkeme kararıyla yürütmenin durdurulmasına rağmen, inşa edilmesi6, Dosya’nın bu sayısındaki yazısında Ruşen Keleş’in de vurguladığı gibi, hem yasallık, hem de meşruluk yönünden ciddi sorunlar ortaya
çıkarmıştır. Bir doğal varlık ve değer olarak AOÇ’ye yasalar üzerinden sağlanan güvence yok sayılıp alanın
imara açılmasıyla Cumhurbaşkanlığı yerleşiminin iktidar eliyle buraya inşa edilmesi, bu yapının ‘kaçak’
olarak nitelendirilmesine ve eleştirilmesine zemin oluşturmaktadır.
Yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşimi, Cumhuriyet’in kuruluş projelerinden biri olarak Ankara’nın en önemli
kamusal yeşil alanını oluşturan AOÇ’nin kent belleğindeki tarihsel-mekânsal-toplumsal anlamını hiçe sayarak, hukuksuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir.7 Cemal Taluğ’un yazısında belirttiği gibi AOÇ, “başkentin
içinde oluşturulan, Güvenpark, Gençlik Parkı ve Hipodrom gibi yeşil alanların sınırında, büyük yeşil kent
gerdanlığının tamamlayıcısıdır. Cumhuriyet’in değerlerinin korunacağı, geliştirileceği ve yaşama geçirileceği bir okul olan Ankara’nın ayrılmaz bir parçasıdır.” Aslında, 1950’den beri kamusal ve özel kurumların
müdahaleleri sonucunda, devlet mezarlığı, fabrikalar ve askeri yapılar gibi inşaatlarla yağmalanmakta olan
çiftlik alanı, bu son uygulamayla kentsel anlamını kaybetmekte; alana iktidar eliyle farklı bir kimlik dayatılmaktadır.
Can Dündar’ın yazısındaki tanımıyla “Başkentin ‘AKkent’e Dönüştürülme Projesi”, Adalet ve Kalkınma
Partisi (AKP) iktidarıyla birlikte ortaya çıkan yeni bürokrat ve üst-orta sınıfın yerleştiği ve bir gecekondu bölgesinden dönüştürülen Çukurambar semtinden başlayarak, iktidardaki AKP’nin genel merkez yapısını da
içine alarak yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşimine uzanan bir hattı içerir. Yeni dönemin simgeleriyle dolu bu
güzergah, aslında meselenin sadece sözü geçen yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşimi olmadığının altını çizer.
Başkentin Cumhuriyet’in kurulduğu ilk yıllardan itibaren tanımlanan (toplumsal) kimliği, bu dönüştürülme
projesiyle, yeni mekânlar ve simgelerle yeniden şekillenmektedir.
Cumhurbaşkanlığı Kompleksi’nin, kentle ilişkisinin yanı sıra, tasarımsal özellikleri de yeni kimliği tanımlamak adına ipuçları sağlıyor. Bu açıdan ilk olarak öne çıkan nokta, Çankaya’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü
ve ek yapıları8 ile karşılaştırıldığında, yeni yapı grubunun anıtsallığıyla ciddi bir ölçek sıçramasına; büyüklük üzerinden, niceliğe dayalı bir güç gösterisine işaret etmesi (Resim 4, 5a, 5b ve 5c). Tarih boyunca, anıtsallıkları ve büyüklükleriyle saraylar, imparatorlukların, mutlak ve merkezi gücün aracı olmuştur.
Ömer Kanıpak, iktidar, güç ve gösteriş ilişkisini anıtsallık üzerinden tartıştığı yazısında, ihtişamlı yapıların
arkasında yatan iktidar ‘kompleks’inden bahsederken, “tarihte de pek çok önemli iktidarın en güçlü zamanlarında inşa ettirdikleri haşmetli yapılar”ın, aslında “bu iktidarların zayıfladıkları dönemin işaretleri”
olduğunu belirtiyor ve çeşitli örnekler üzerinden bu yapıların onları inşa ettiren iktidarlara ve yönetimlere
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Resim4. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kompleksi ve eski Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi uydu haritası görüntüleri.
Solda: Yeni Cumhurbaşkanlığı Kompleksi. Sağda: Eski Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi.
(Karşılaştırma yapabilmek için uydu haritaları aynı ölçekte verilmiştir. Hazırlayan: Murat Aydınoğlu)

“uğursuzluk” getirdiği kehanetinde bulunuyor. Bu çerçeveden bakıldığında, Cumhurbaşkanlığı’nın adresinin Çankaya’daki köşkten AOÇ’deki/Beştepe’deki yapı grubuna kaydırılmasının politik olduğu aşikardır;
ama kendi komplekslerine yenik düşen bir iktidarın ürünü olduğunun altı da yeniden çizilmelidir. Üstün
duruma geçerek, kendini halkın gözünde bir kahraman gibi gösterme arzusunun getirdiği dayatmacı bir
tavırla mimari dil üzerinden inşa edilen ‘imaj’, algıya dayalı şekilsel ve niceliksel bir oyundur. Öte yandan,
devasa kapılar ve çitler arkasında ‘korunan’ bu yapılar, büyüklükleri ve içe kapalı kurgularıyla kendilerini
halka açmak yerine, halkla iktidar arasındaki mesafeyi daha da açmaktadır. Bu yüzden, yaratılan ‘imaj’,
halktan beklenen desteği hem alamama ihtimalinin getirdiği huzursuzluğun hem de alma çabasının ifadesi
olarak da görülebilir.
Cumhuriyet’in ilk Cumhurbaşkanlığı mekânı olarak Atatürk tarafından 1932 yılına kadar kullanılan Çankaya semtindeki yapı, küçük bir bağ evinden dönüştürülmüş; yetersiz geldiği için de hemen yanına ‘Pembe
Köşk’ olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Köşkü, giriş katında çalışma ve konukları karşılama alanlarının, üst
katında ise konutun yer aldığı iki katlı bir yapı olarak inşa edilmişti. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kompleksi ise,
AOÇ’de ağaçlar kesilerek elde edilen 40 bin metrekare taban alanıyla 300 bin metrekarelik kapalı inşaat
alanına sahip, hizmet binası, konut, cami ve kültür merkezinden oluşan bir yapı grubu. Hizmet Binası, oda
sayısını Cumhurbaşkanı’nın 1150 küsur olarak açıkladığı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin ise sadece yer

Resim5. (Hazırlayan: Murat Aydınoğlu)
a.YeniCumhurbaşkanlığı Kompleksi ve eski Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi
b.Taban alanları (m2) üzerinden büyüklük/ölçek karşılaştırması. Solda: Yeni Cumhurbaşkanlığı Kompleksi. Sağda:Eski Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi.
c.Tahmini toplam inşaat alanları (m2) üzerinden büyüklük/ölçek karşılaştırması. Solda: Yeni Cumhurbaşkanlığı Kompleksi.Sağda: Eski Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi
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üstündeki dört katta 2000 olarak iddia ettiği devasa bir yapı. Yapı grubunun diğer parçaları olan Cumhurbaşkanlığı Konutu’nun 250 odalı; caminin de 4000 kişiyi alabilecek büyüklükte olduğu söyleniyor. İnşaatın
maliyeti konusu da şaibeli: Hizmet Binası’nın maliyeti önce 1 milyar liraya yakın olarak açıklanmış; sonrasında ise Maliye Bakanı Mehmet Şimşek proje bedelinin 1 milyar 370 milyon lira olduğunu belirtmişti.
Bakanın bu açıklamasından tatmin olmayan Mimarlar Odası Ankara Şubesi bu konunun üzerine giderek,
TOKİ’ye maliyet ile ilgili soru9 yönelttiğinde alınan cevap ise, “maliyetinin açıklanmasının ülke çıkarlarına
zarar vereceği”10 oldu. Bilgi edinme hakkını “kamusal ve kişisel zararlar” üzerinden sınırlayan TOKİ’nin
cevabını, kamusal denetimden kaçmak olarak yorumlayabiliriz.11
Öte yandan Uğur Tanyeli yazısında, bu yapı grubunun oda sayısı ya da maliyeti üzerinden bir tartışmanın
bizi bir sonuca götürmeyeceğini belirtiyor. Bu noktada, Cumhurbaşkanlığı Kompleksi’nin bu tür sayısal verilerle anlamlandırılabilen anıtsallığı kadar öne çıkan bir diğer özelliğini de değerlendirmek gerekli: Modernist bir yaklaşımla tasarlanmış olan Cumhurbaşkanlığı Köşkü’yle bu açıdan da keskin bir dil ve kimlik farkı
getiren “yeni Osmanlı-Selçuklu” üslubunda olduğu iddia edilen tasarımı, Cumhurbaşkanlığı Kompleksi ile
ilgili tartışmaları, ister istemez estetik zevklerin karşılaştırıldığı bir platforma çekiyor. Yine de, bugünkü iktidarın inisiyatifinde üretilen bu tarihselci mimarlık üretimi ile ilgili estetik bir tartışma yapmak da zor. Bu yapıların bir “potpuri” olarak sunulan tarihsel referansları sorgulamaya açık; o yüzden bu yapılar, ancak yanlış
tarih bilgisiyle üretilmiş, “lümpen tarihselci” bir mimarlık üretimi olarak değerlendirilebilir diyor Tanyeli.
Neşe Gurallar da yazısında “tarihsicilik” olarak tanımladığı bu mimari tasarım pratiğinden yola çıkıyor;
Cumhurbaşkanlığı Kompleksi’nin tasarım özelliklerinin yanı sıra öne çıkan üretim sürecine de vurgu yaparak, günümüzde iktidar eliyle yaptırılan kamu yapılarının tasarımında belirli bir mimari beğeni ve dilin
dayatıldığını; dolayısıyla, bu yapıların, basit bir üslup seçimi çerçevesinde değil, antidemokratik düşünce
yapısının yansıması olan karar ve üretim süreçlerine referansla yorumlanması gerektiğini söylüyor.
Cumhurbaşkanlığı Kompleksi’nin üretim süreci ile ilgili analiz, kent mekânının dönüşümünde rant talebinin oynadığı rolü ve mimarların bu süreçlerdeki sorumluluğunu da tartışmaya açmakta. Güven Arif Sargın
yazısında bu süreci ironik bir dille “soytarılık”la “devrimcilik” arasındaki tercih üzerinden örnekliyor: Yapı
grubunun tarihselci kimliğinde gözlendiği gibi, öykünülen ve sürekli göreve çağrılan bir geçmişi anlatan
“hurafeler” üzerinden inşa edilen siyasi söylemle mesleğin epistemolojik bilgisi arasındaki kopukluğu vurgulayarak, “kamu vicdanını zorlayan” bir uygulama olarak tanımladığı yeni Cumhurbaşkanlığı gibi yapıları
tasarlayan mimarların meslek etiği eksikliğinden dolayı yargılanması gerektiğini savunuyor.
Adı bir türlü konamayan, maliyeti ve oda sayısı üzerinde bir türlü uzlaşılamayan, tasarım ve üretim süreçleri sorgulanan bu yapı grubu, sonuçta tam anlamıyla bir münakaşa ve mücadele alanına dönüşmüş
görünüyor. Başkent Ankara’nın en önemli kentsel ve kamusal mekânının büyük bir bölümünün yitirilmesine neden olan AOÇ’deki bu yapılaşma12, aslında alana 1950’lerden beri süren müdahalelerin geldiği
yeni aşama olduğundan, Jale Necdet Erzen yazısında “şimdiye kadar ne yaptık?” diye sorarak, uzun süren
sessizliğimize ve yapılanlara kentliler olarak göz yummamıza karşı haklı bir öz eleştiride bulunuyor. Öte
yandan, iktidarın ‘yeni’ sembolü olan Cumhurbaşkanlığı Kompleksi, AOÇ’deki müdahalelere güçlü bir siyasi boyut getirmiş durumda olduğundan, geçmişteki hataların tekrarlanmadığı, hızlı ve etkin bir mücadele
sürecini gerektiriyor. Bülent Batuman’ın yazısında vurguladığı gibi, siyasi gücün gösteri(ş) mekânı olarak
sunulan bu yapı grubunun öne çıkardığı siyasi sembolizmle, öncelikle dil ve imaj üzerinden bir mücadele
yürütülebildiği gözlenmekte. İsimlendirme tartışmaları ya da yapıların tasarım özelliklerinin eleştirisi çerçevesinde yürütülen bu mücadele, bir yandan da, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin öncülük ederek etkin
rol üstlendiği ve Başkent Dayanışması platformunun desteklediği bir toplumsal örgütlenme projesi olarak,
hem ulusal hem de uluslararası ortamlarda sürdürülüyor. Bu kentsel mücadelenin bilimsel, hukuksal ve
diplomatik süreçlerinin detaylarını, bu sayının girişinde, Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan sunuyor.
Batuman, otoriter bir yönetimin hukuksuz bir uygulaması olarak AOÇ alanına inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Kompleksi’ni, kamusal alanın sömürgeleştirilmesi olarak tanımlıyor. Yapı grubunun inşasının yasal
sürecindeki sorunlar, kente sunduğu siyasi-otoriter yeni kimlik, anıtsal ve tarihselci tasarım özellikleri ile
antidemokratik ve rant odaklı üretim sürecine yapılan eleştirilerin yanı sıra, kurgusunda Cumhurbaşkanlığı
Konutu’na siyasi ve dini merkezin eşlik ediyor olması, bu yapı grubunun sunduğu kamusal kimliğin sorgulanmasına zemin oluşturuyor. Kentlinin kullanımı için oluşturulmuş bir alanın, bu şekilde siyasi otoritenin
hedefleri ve kullanımı doğrultusunda dönüştürülmüş olmasını, Batuman “sahte kamusallık” olarak değerlendiriyor.
AOÇ I 39°55'51.4"N 32°47'57.3"E
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AOÇ’de bu büyüklükte bir inşaatın gerçekleştirilebilmesi için, 1. derece doğal sit alanı olan bölgenin 3. dereceye düşürülmesi gerekmiştir. Bu anlamda, ‘arzu edileni’ inşa edebilmek için, AOÇ’nin, hem mekânsal
hem de toplumsal anlamda içi ‘boşaltılarak’, bu bölgenin toplumsal bellekte sahip olduğu anlamın yok
edildiği görülüyor. İktidar eliyle devlet politikası olarak dayatılan muhafazakar estetik anlayış ve ideolojik yaklaşım, mevcut olanı ‘yok’ sayarak, mekân ve mimarlık üzerinden yeni bir toplumsal algı ve bellek
kurgulamakta bu bölge için. Yeni Cumhurbaşkanlığı’nın adresini Beştepe olarak gösterecek kadar mevcut
olanı, yani AOÇ’yi, yok sayan; getirdiği yeni kimlikle çiftliği rakip görerek onu yok eden; fakat aslında
AOÇ’nin mirası üzerinden kendini var edebilen bir politik süreç söz konusu.
Öte yandan, bu politik süreçte ‘yeni Türkiye’nin temsilî mekânı olarak yaratılan bu iddialı ve ihtişamlı
Cumhurbaşkanlığı Kompleksi hakkında detaylı, açık ve gerçek bilgilere ulaşmak da pek mümkün değil.
Yapıların mimari projesine ulaşılamamakta örneğin; yapılarla ilgili elimizdeki veriler, internet üzerinden
dolaşıma sunulan imajlar, görseller, maket fotoğrafı ve uydu görüntüleri ile sınırlı. Ne iktidar tarafından
“çılgın projelere imza atan” uluslararası ölçekte “başarılı ve ünlü Türk mimarı”13 olarak sunulan yapıların
mimarı Birkiye’nin, ne de inşaatı üstlenen müteahhit firmanın resmi web sayfalarında yer alan, sanki devlet sırrı gibi saklanan bu ‘yok/hayalet’ proje, elde edilebilen sınırlı verilerin bile mümkün kıldığı eleştiri
ve itirazlara karşın, her gün yeni bir gündem yaratarak yükselmeye devam ediyor. Hızlı değişen gündeme rağmen, AOÇ’deki Cumhurbaşkanlığı Kompleksi’nin inşasına karşı sürdürülen bu mücadeleyi değişik
yönleriyle sunan Dosya’nın bu sayısındaki yazıların iktidar ve ideolojisinin mimarlıkla ilişkisi üzerine
yaptıkları yorumlar, geçerliliklerini korumakta; çünkü bu yapı grubunun inşası üzerine düşünmek, güncel
tartışmaları aşarak, mimarlığı iktidarın gücünün ve ihtişamının göstergesi ve garantisi olarak değerlendirmemizi sağlıyor ve bize mekânsal mücadelenin aslında toplumsal ve politik bir mücadele alanı olduğunu
bir kez daha hatırlatıyor.
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DİPNOTLAR:
Ayşen Gür, “İktidarın aynası saraylar”, Tarih 7,
(Aralık 2014): 18-27. (Alıntı s.19). AOÇ’de inşa edilen yeni
Cumhurbaşkanlığı’na ‘Ak Saray’ isminin takılmasıyla birlikte,
Timur’un 7. yüzyılın başlarında Semerkant’ta yaptırdığı ve
bugün sadece iki devasa kulesi kalmış olan Ak Saray akıllara
geldi. Türkistan bölgesinde büyük bir kahraman olarak tanınan fakat Anadolu’da çok da sevilmeyen Timur, döneminde
bilhassa başkent Semerkant’ta çok büyük binalar yaptırmıştır.
Timur’un bu binaların yapımına müdahale ettiği, daha muhteşem görünmesi için büyütülmesi yönünde talimatlar verdiği
ve yetersiz bulduklarını yıktırıp yeniden yaptırdığı söylenmektedir. Timur’un gücünün, iktidarının, ihtişamının aynası
olan yapısı, büyüklüğü, taç kapıları, döneminin en yükseği
olan kemerleri, muhteşem süslemeleri ve geniş odaları ile
Ak Saray’dır. Bu konuyla ilgili çeşitli tartışmalar için bkz:
http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/dmehmet-dogan/aksaray-da-nereden-cikti-7600.html
http://www.zaman.com.tr/mustafa-armagan/ak-sarayin-hikayesi_2257859.html
http://www.ilberkaral.com/anasayfa/
ak-saray-timur-ve-geride-kalanlar/
1

2
Bu sayıdaki yazılar, Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, 6 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen
“Gündem: AOÇ ve Kaçak Saray” panelinde sunulmuştur.
Panelin video kayıtlarına <kentinsesi.tv web> sitesinden
ulaşılabilir.

Dönemin başbakanı tarafından daha büyük bir başbakanlık yapısının inşasına, başbakanlığa ve bakanlıklara ait
binaların dağınık ve birbiriyle irtibatsız olduğu gerekçesiyle,
bunları aynı alanda bir araya toplamak üzere karar verilmiş
gibi görünse de, sonuçta varılan durumda, bu yapı grubunu,
başkanlık rejimi için ilk hazırlıklar olarak değerlendirmek yerinde olur.

3

4
Dosya’nın başlığını belirleme konusunda yaşadığımız
zorluğu, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu’yla
bu konuda yaptığımız görüşmede de birlikte yaşadık. Başlığa
ancak uzun tartışmalardan sonra karar verilebilmesi de, bu
yapı grubuna isim vermenin ve bu konuda uzlaşmanın ne kadar zor olduğunu bir kere daha gösterdi.

Bugün, Adalet Sarayı, Emniyet Sarayı gibi bürokrasinin
mekânlarında ve Simit Sarayı gibi ticari mekânlarda ‘saray’
isminin yaygın kullanımı aslında bu yapı tipolojisinin doğrudan imparatorluklarla ilişkilenen toplumsal ve politik çağrışımlarıyla uyuşmamaktadır. Bu şizofrenik durumu, eskiden
sarayın simgelediği gücün, bugün bürokrasi ve ticaret üzerinden kurulduğu şeklinde mi anlamalıyız?

5

Atatürk Orman Çiftliği’nde 5. İdare Mahkemesi tarafından verilen 1/10.000 ‘Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na
yönelik beş meslek odasının açtığı davada yürütmeyi durdurma kararının alınmasına rağmen, dönemin Başbakanı şimdi
Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, bu karar sonrasında “güçleri
yetiyorsa yıksınlar” demiş ve inşaat devam etmiştir. Örneğin,
bkz. http://www.posta.com.tr/siyaset/HaberDetay/Erdogan-Gucleri-yetiyorsa-yiksinlar.htm?ArticleID=219433
6

AOÇ üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır ve yapılmaktadır. Farklı açılardan bu alana yaklaşan bu çalışmaların kapsamlı bir listesi ve güncel durumla ilgili bilgi ve
belgeler için, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nce kurulan “AOÇ
Araştırmaları” web sitesi önemli bir kaynak niteliğindedir.
Bkz. http://aocarastirmalari.arch.metu.edu.tr/

7

8
Çankaya’daki eski Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde, Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün yanı sıra, Ermeni tüccar
Kasapyan tarafından 19. yüzyılda yaptırılan, Atatürk’ün
1921-1932 yılları arasında oturduğu ve daha sonra müzeye
dönüştürülenMüze Köşk; 1920’lerde inşa edildiği tahmin edilen Başyaverlik Binası; 1935’te Seyfi Arkan’ın Atatürk’ün kardeşi Makbule Atadan için tasarladığı ve son yıllarda yabancı
devlet başkanları konukevi olarak kullanılan Camlı Köşk ile
Mustafa Aytöre ve Orhan Genç’in tasarladıkları, 1993 yılında
hizmete giren İdari Bina yer almaktaydı. Yerleşkedeki yapılar
yakın zamanda yenilenmişlerdi. Bkz. http://www.arkitera.
com/haber/21338/cumhurbaskanligi-kosku-yeni-yuzuylekarsinizda[Erişim: 18 Nisan 2015]

TOKİ’ye sorulan sorular arasında hizmet binasının
toplam inşaatının, kaba ve ince inşaatın, çevresindeki 40
metre genişliğindeki yol inşaatının, işçiliğin ve peyzaj
düzenlemesinde ithal edilen ağaçların maliyetleri, çevre
düzenleme ihale işlerini alan şirketlerin bilgileri ile temizlik, bahçe bakımı, aydınlatma ve işletme giderleri yer
almaktadır. Bakınız: “Toki savunması: haksız rekabet”,
Sobe Gazetesi, 27 Ocak 2015.http://gazetesobe.org/index.
php?Did=1233&1534-D83A_1933715A=c7dd25c1fb3
c19d8320b58142583ccd0544412cf[Erişim: 1 Mart 2015]
İnşaatın maliyeti ile ilgili sorgulamalar elde edilen yeni verilerle artıyor; kullanılan pahalı yapı malzemesi cam mozaik ile
ilgili açıklama, sürmekte olan eleştirilerin son örneği. http://
www.gercekgundem.com/siyaset/118088/kristal-saraylaryaratiyorlar[Erişim: 18Nisan 2015]

9

10
“Kaçak Saray maliyeti ekonomik kriz nedeni”, Sobe Gazetesi, 2 Aralık 2014. http://gazetesobe.
org/index.php?Did=1199&1534-D83A_1933715A
=ead0928699f2b415e8f94bb7adc80743a8016f8d
[Erişim: 1 Mart 2015]
11
Kompleksin
inşaat
maliyeti
kadar
kullanım giderleri de tartışma konusu olmakta. Örneğin,
Cumhurbaşkanlığı’nda ilk verilen yemeklerden birinde
kullanılan altın varaklı bardaklar dikkati çekmişti. http://
t24.com.tr/haber/ak-sarayin-altin-varakli-bir-bardagiasgari-ucretten-fazla,279378 [Erişim: 18 Nisan 2015]
Öte yandan, yapı grubu, ihtişamıyla çelişir bir şekilde, sözde “sade” mutfağı ile de gündeme oturarak, kendini sanal
dünya üzerinden meşrulaştırmaya çalıştı. İronik bir şekilde
“Anadolu’nun geleneksel mutfağından bir farkı neredeyse yok” diye tanıtılan “yeni saray”ın mutfağında, aslında
Osmanlı saray mutfağına özenen oldukça seçkinci bir lezzet
anlayışı sunulmaktadır. Ayrıca, mutfakta “doğaya dönüşü”
savunduğu vurgulanan anlayış, kültürel ve doğal bir miras
olan AOÇ’deki ağaçları yok ederek o mutfağı inşa etmiştir.
http://www.yenisafak.com.tr/pazar/sade-hayat-saray-mutfaginda-2110678 [Erişim: 30 Mart 2015]

Bu önsöz yazılırken, AOÇ alanının bir kısmı daha
Cumhurbaşkanlığı için tahsis edildi. Bkz. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28685371.asp [Erişim: 9 Nisan 2015]

12

13
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın
resmi yayın organı Artı 90 dergisinde yayınlanan yazı
Şefik Birkiye’den “dünya çapında bir çok başarılı işte imzası olan ve ‘çılgın proje’lere imza atan”, “kurucusu olduğu Vizzion Europe ile büyük çalışmalar yapmaya” devam
eden bir mimar olarak bahsetmektedir. Bkz: Artı 90 dergisi web sayfası.https://www.facebook.com/arti90dergi/
posts/774943529222804[Erişim: 18 Nisan 2015]
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CUMHURİYETLE HESAPLAŞMANIN ZİRVE MEKÂNI
“ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ
VE KAÇAK SARAY”

Tezcan Karakuş Candan, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Ülke gündeminde önemli bir yer bulan Atatürk
Orman Çiftliği (AOÇ) ve ‘Kaçak Saray’ mücadelesi
bir kent mücadelesi olmasının ötesinde çok boyutlu bir siyasallığı içerisinde barındırmaktadır. Bu
mücadele kamusal alan ve yeşil alan olarak, Cumhuriyetin özgürlükçü değerlerinin kurucu mekânı
olarak, Atatürk’ün vasiyetiyle şartlı bağışladığı bir
miras alanı olarak, kent mücadelesi, özgürlük,
demokrasi ve hukuk mücadelesinin birbirinden
kopartılamayacak şekilde iç içe geçtiği özgün bir
mücadele deneyimini açığa çıkartmıştır. Bugün bu
mücadelenin toplumun tüm kesimlerine yayılmış
olmasının arkasında yatan şey, bu sürecin bir teknik süreç olmakla birlikte, siyasal bir yaklaşımın
mekânsallığını ifade etmesiyle de değerlendirilmiş
olmasını içerisinde barındırır.
Uzunca yıllar, meslek odaları, karşıtları tarafından
siyaset yapıyor yaklaşımları ile ötekileştirilmeye
çalışıldı. Üyeleri ile odalar arasında bir mesafe
oluşturularak, örgütlenmenin zayıflatılması iktidarlar tarafından benimsendi. Ancak eğitim, sağlık, kent, konut gibi alanları içerisine alan neoliberal politikaların ikinci kuşak yapısal dönüşümlerini hayata geçiren Adalet ve Kalkınma Partisi
(AKP) hükümetinin siyasal islam ideolojisi, kent
mekânında buluştu. Sermaye birikiminin kentsel
rant üzerinden sağlanması, siyasal islam ideolojisinin mekânsallığının yapılı çevrede somutlaşması
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ile AKP hükümetinin uyguladığı politikalar meslek
alanlarımızı doğrudan kesen politize olmuş bir ortamı yarattı. Tek kimlik, tek ses, tek kasa yaklaşımıyla kendi politikalarını var etmeye çalışan AKP
hükümeti, meslek alanımıza doğrudan müdahale
etmeye başladı. Ekonomik olarak, kentsel rantın
tekelde toplanması, yapı üretim sürecinin tekelleşmesi hedefiyle, imar düzeni, yapı düzeni ve toprak düzenine yönelik yasal değişikliklerle, kültürel
ve doğal varlıklarımız kaynak haline getirildi. İnşaat sektörü üzerinden büyüyen bir ekonomik düzen sağlandı. Bu ekonomik düzenin sürekliliğinin
sağlanması için, kamu adına yerindelik denetimi
yapan muhalefet odaklarının ortadan kaldırılması, zayıflatılması ve atomize edilmesinin bir aracı
olarak, meslek odalarımızın yok edilmesi gündeme getirildi. Tek sesli bir siyasal ortam hedeflendi.
Toplumsal yaşama müdahalenin bir aracı haline
getirilen planlama ve mimarlık süreci ile yapılı
çevrenin dönüşümü içerisinde, yaşam tarzlarının
dönüşümü sağlanmaya çalışıldı. Bütün bunlar,
Cumhuriyet’in yüzüncü yılını hedefleyen otoriter
bir rejimin inşasının, rejim değişikliğinin, meslek
alanlarımıza yansımasının bir ürünü olarak karşımıza çıktı. Önce çevreler değiştirildi; sonra sıra
çehrelerimize ve yaşam tarzımıza geldi. Modern
yaşam tarzımızın tehdit altında olduğu gerçeğini
en derinden hissettiğimiz günler Türkiyesi’ndeyiz
artık.

Aşağıdan yukarıya değişen yapılı çevre ve bina
cepheleriyle birlikte, ideoloji mekânsal olarak yukarıdan aşağıya yerleştirilmeye başlandı. AKP hükümeti 2002 yılında iktidara geldiğinde Türkiye’de
kentleşme oranı %65’ler civarındaydı. Geçen 13
yıllık süreçte, bütünşehir yasası ile kentleşme oranı %91’lere ulaştı. Bir gecede insanların köyleri
mahalle haline geldi. Altyapıdan yoksun bu ortamda yoksulluk, işsizlik kentsel ayrışmaya neden
olacak önemli bir sorun odağı olarak ortaya çıktı.
AKP hükümeti kentsel ranta ve toprağa el koyma
sürecini bu plansız büyümenin sonuçları üzerinden kurguladı. Kentsel dönüşüm adı altında, hem
kentsel ranta el koyma, hem de kentle bütünleşemeyen bu kesimlerin ihtiyaçlarını muhtaçlık üzerinden bağlayarak politik bir oy deposu haline getirdi. Neoliberalizmin yaşam standartlarını görece
arttırması ile bu kesimler bir anda “köyden indim
şehire” şaşkınlığı ile, kentsel hizmetlere ulaşma ihtimallerini sevdiler. Yoksulların ve orta sınıfın, kredi ile TOKİ evlerine sahip olabilme ihtimali, kredi
ile araba alabilme ihtimali, özel hastaneye gidebilme ihtimali, alışveriş yapmasa da, zenginlerle alışveriş merkezlerinde dolaşma ihtimali, hızlı tren
ve uçağa binme ihtimallerini sevdiler. İhtimaller
çoğaldıkça, iktidarla ihtimaller üzerinden kurdukları bağ güçlendi. Toplum kendisini bir anda neoliberalizmin yanılsama aynasında görmeye başladı. Gerçeklerden uzak ihtimallerle yaşayan bir
toplumsal dönüşümle, kentsel dönüşüm ve ‘daha
iyi çevrelerde’ yaşama ve ev sahibi olma ihtimali
kesişti. AKP dönemindeki bu %25’lik kentleşme
artışı, kent topraklarının rant aracı haline getirilmesi ile birlikte, sosyal devletin ortadan kaldırıldığı ortamda bağımlı bir oy deposuna dönüştü. Bu
plansız alanlardaki nüfusun kentle kurdukları ilişki, yerel yönetimlerin yardımları üzerinden, üreten değil tüketen, okuyan değil dinleyen, sorgulayan değil minnet duyan bir yaşam tarzı oluşturarak
yaygınlaştı.
AKP’nin neoliberal ve siyasal islam ideolojisi tüm
kentlerde talanın boyutlarını göstermekle birlikte,
belirgin olarak iki kenti öne çıkarttı: Küresel sermayenin ekonomik olarak kentsel ranta el koyma
süreçlerinin en belirgin mekânları, sermayenin
başkenti olan İstanbul, ve siyasal islam ideolojisinin Cumhuriyet’le hesaplaşmasının en belirgin
mekânı olarak Cumhuriyet’in başkenti Ankara
oldu.Cumhuriyetle hesaplaşmanın birlikteliği,
AOÇ ve Kaçak Saray mücadelesinin, teknik bir sürecin ötesinde, siyasal bir süreç olarak ele alınması
gerekliliğini karşımıza çıkarttı.

Önce Çevreler, Sonra Çehreler Değişti...
2002 yılında iktidara geldiğinde AKP hükümetinin ilk değişiklikleri TOKİ mevzuatında yapması,
mekânsallığın siyasal bir araç haline getirileceğinin o günlerden habercisi idi. TOKİ yerleşimlerindeki tek tip mimari ve sosyal donatıları ile tek tip
yaşam, bölgesel özgünlüklerin ve malzemelerin
ortadan kaldırıldığı ve caminin ana merkeze oturtulduğu AKP’nin ‘yeni kamusal’ alanları ve planlaması, toplumun en küçük birimi olan ailelerle
böylece buluşmuş oldu. İnsanların barınma sorunlarını çözme, ev edinme hayallerinin kullanılması üzerinden yürütülen bu politika, ailenin yapılı
çevre ile ele geçirilmesinin bir aracı haline geldi.
Asker disiplini içerisinde birbirinden farkı olmayan mekânların dizildiği, camiyi odağa alan bu tek
tip kentsel planlama içerisinde ortaya çıkan TOKİ
yapıları, içerisindeki yaşamları da etkilemeye başladı. Bu mekânsal düzenleme ile birlikte tıpkı TOKİ’deki cami odaklı yapılan kentsel planlama gibi,
‘inanç’ odaklı tek tip yaşam tarzının dayatılmasını
beraberinde getirdi.
Toplumun en küçük birimi olan ailenin mekânsal
olarak kontrol altına alınmasının arkasından, toplumun geleceği olan çocukların eğitim aldıkları okul
yapılarındaki değişiklik, bu dönüşümün mekânı
haline geldi. Önce, medrese görünümlü ( resim 1)
okul mimarileri ile yapılı çevreyi dönüştürdüler.
Okul yapılarındaki bu mimari değişimden hemen
sonra eğitim sisteminin içeriği değiştirildi. Sorgulamayan, bilimsellikten uzak 4+4+4 eğitim sistemi
ile geleceğimiz olan çocuklarımız bizden çalınmaya çalışıldı. Okul yapıları ve eğitimin içeriğindeki
dönüşümü, adliye saraylarının mekânsal değişimi
izledi. Mekânsal değişimin hemen arkasından yargı sürecindeki değişim, evrensel hukuk ilkelerinin
askıya alınacağı bir sistemle tamamlanmış oldu.
Kamu yönetimi yapılarının mekânsal dönüşümü
hükümet konaklarında kendini var etti; ‘SelçukluOsmanlı’ tarzında yapılan hükümet konaklarının
hemen arkasından il özel idaresi kanununun değiştirilmesi ile tamamlandı. Böylece yapılı çevre,
mahalleden, okullara, kentlere, yönetim yapılarına
kadar, yukarının baskısıyla, aşağıdan yukarıya inşa
edildi. Önce çevreler değişti, sonra o yapılı çevre
ve mekânların değişikliğini içerik değişimi izledi.
Tam da bu noktada, kamu yönetiminin en üst düzeyde mekânsallığını ifade eden, Kaçak Saray ilan
edilmemiş ve fakat sonradan içerisine oturtulmaya
çalışılacak, Cumhuriyet’in özgürlükçü değerlerine
karşı kaçak bir rejimin mekânı olarak inşa edildi.
Mekânın içerisine oturacak otoriter bir başkanlık
rejimi ise, hala sancılı bir sürecin yaşanacağını
işaret ediyor.(Resim 1,2,3 ve 4)
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kanlığı tarafından kullanılan Kaçak Saray, AKP
hükümetinin totaliter rejiminin, mimarlık alanında oluşturduğu sürecin son simgesel mekânıdır.
Cumhuriyet’le hesaplaşmanın mekânsal karşılığı
olan Kaçak Saray’ın yerinin AOÇ olarak seçilmesi
ise, AKP hükümetinin üst aklının bilinçli bir tercihidir.

Resim 1. Yahşihan TOKİ konutları ilköğretim okulları

Resim 2. Diyarbakır Bismil Adliye Sarayı

Resim 3.Çankırı Hükümet Konağı

Resim 4. Kaçaksaray

İdeoloji: Cumhuriyetle Hesaplaşma Mekânı
olarak Atatürk Orman Çiftliği
Bütün bu sürecin güç gösterisi olarak, hükümetin
başının mekânsal ifadesi olan, Başbakanlık Hizmet Binası olarak yapılan ve şimdi Cumhurbaş-
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AOÇ, Cumhuriyet rejiminin kamusal fikrinin atıldığı; insanı toplumsallaştıran, sosyalleştiren, toprakla ve bilimle buluşturan, insan ve üretim ilişkisini bütünsellik içerisinde ele alan bir özgürleşme
projesidir. Saltanatın padişaha ait yeryüzü topraklarına karşı, halka ait alanlarıyla saltanata meydan
okumanın kamusal kullanım alanıdır. Aynı alanda,
işçisine çalışacak fabrika, barınması için ev, çocuğunun eğitim alması için okul, hep birlikte beslenmek için lokanta, hijyen için hamam yapan; çalışanlarının her tür ihtiyaçlarını bir bütün içerisinde karşılayan toplumsal bir işçi mahallesidir. Halkına doğal ürünler sunan, küçük üretim tesisleri
ile kooperatif tipi üretim sürecinin temelini atan,
sosyal ve kültürel buluşma ortamı sağlayan, bataklıktan vahaya dönüştürülen bir ekonomik kurtuluş savaşının kurucu mekânıdır. İnsan doğa ilişkisinin, kültürle emekle ve bilimle şekillenmesine
örnek teşkil eden, mücadelenin ve modernizmin
ifadesi olarak bir kültürel peyzaj alanıdır. Kadınların ve erkeklerin eşit bir şekilde üretim içerisinde yer aldığı, eşitlik ve özgürlük ortamıdır. AOÇ,
Ankara’nın kamusal kullanımının simgeselliğinde
yeşil aks ve temiz hava koridoru olan, halka nefis
ve hilesiz gıdalar üretilmesi için planlanan bir tarımsal gelişim alanıdır. Taşıdığı tarihsel değerlerle
birlikte, Cumhuriyet’in özgürlükçü değerlerinin
ulusal bellek ve kurucu mekânıdır.
Mustafa Kemal Atatürk tarafından 5 Mayıs 1925
yılında kurulan AOÇ, 1937 yılında kendisinin vasiyeti ile şartlı bağış yapılarak hazineye, yani halkına bağışlanmıştır. Tarımsal gelişim laboratuvarı,
sosyal buluşma alanı ve halkın nefis gıdalar yemesi için bir üretim alanı olarak bağışlanan bu alan
1.derece doğal ve tarihi sit alanıdır. Kaçak Saray’ın
yer seçimi olarak, bütün bu değerleri içerisinde taşıyan AOÇ’nin belirlenmiş olması tesadüf değildir.
Demokrasi ve özgürlüğe, Cumhuriyet’in özgürlükçü değerlerine ve laikliğe karşı derinleştirilmiş bir
öfkenin, bugün AOÇ topraklarında patlamasıdır.
Atatürk Orman Çiftliği Talanı ve Mücadele
AOÇ her dönemde talan edilmiş, devir kiralama,
trampa vb. yöntemlerle toprak bütünlüğü parçalanmıştır. En büyük talan süreci ise, bu alanda plan
yapma yetkisinin 2006 yılında, TBMM tarafından
oybirliği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ve-

rilmesiyle başlamıştır.1 2006 yılında bu karara
imza atan herkes, el birliği ile Melih Gökçek’e
AOÇ talanına olanak sağlayacak süreci tepsiyle
sunmuşlardır. Bu karar, aynı zamanda, AOÇ’nin
hukuksal mücadelesinin de başlamasının tarihi olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından
2007 yılında onaylanan AOÇ arazilerine ilişkin
1/10.000’lik Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı
Nazım İmar Planı’na, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve diğer odalar dava açmışlar ve 2008 yılında
plan iptal edilmiştir. Büyükşehir Belediyesi’nin davayı temyiz etmesi de kendisi açısından sonuç getirmemiş; Danıştay temyiz istemini reddetmiştir.2
Hukuksal bir süreç olarak başlayan AOÇ mücadelesinde, çiftliğin taşıdığı değerlerin toplumla buluşması ve bilimsel bilginin üretilmesi için, TMMOB
Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen sempozyumlar, söyleşiler, etkinlikler ve
pikniklerle gündem oluşturulmaya çalışılmıştır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ikinci kez hazırladığı üst ölçekli plan değişikliği, ikinci kez odalar tarafından yargıya taşınmıştır.3 Ankara 5.İdare
Mahkemesi 16 Mart 2014 tarihinde, tüm inşaat
ve işlemlerin durması anlamına gelen yürütmeyi
durdurma kararı vermiştir. Bu karar karşısında,
hukuka rağmen Kaçak Saray’ın inşaatının devam
etmesine ön ayak olan dönemin Başbakanı Recep
Tayyip Erdoğan, “güçleri yetiyorsa gelip yıksınlar”
diyerek evrensel hukuk ilkelerini, kanun önünde
herkesin eşit olduğu ilkesini ihlal etmiştir. Bu kararla birlikte AOÇ mücadelesi yeni bir evreye geçmiştir. AOÇ talanına karşı yürütülen mücadelede
2006 ile 2012 yılları arasında, üst ölçekli planlara
ve koruma kurulu kararlarına yönelik toplam dört
dava açılmıştır. Bu süreçte meslek odalarının AOÇ
talanını, taşıdığı değerlerin farkında olarak, ancak
mücadele sürecini teknik ve hukuksal süreç olarak
ele aldığı söylenebilir. AKP hükümetinin AOÇ’ye
yönelik talan sürecinin, çiftliğin Cumhuriyet’le
hesaplaşmanın mekânı olarak seçilmesinin siyasal bir mücadelenin parçası olduğu gerçekliği ise,
bu aşamada eksik bırakılmış; teknik bilginin halka
anlatılması sürecinde, hem mücadele tarzı hem
de iletişim kuracak dilin teknik olması nedeniyle,
AOÇ mücadelesinde toplumsallaşma sınırlı yaşanmıştır.
AKP hükümetinin ‘ileri demokrasi’ söylemleriyle
ifadelendirdiği ve ‘ustalık dönemi’ olarak tanımladığı ‘otoriter rejim’ sürecinin başlangıcı olan
2012 yılında, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin
2009 yılı yerel yönetim seçimlerinde yürüttüğü
“Saltanata Son” kampanyasının deneyimleri ile
birlikte, kentsel mücadelede yeni bir dil ve yöntem arayışının geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğu
tespitleri, yeni bir mücadele sürecini ifade etmek-

teydi. Kentsel mücadelenin özgürlük ve demokrasi mücadelesi ile doğrudan kesiştiği bu süreçte,
hem kent mücadelesinin hem de özelde AOÇ
mücadelesinin yeni bir yöntemle ele alınmasının
altı kalın çizgilerle çizildi. Bilgi tekelinin yaşandığı, medya üzerinde baskıların yoğunlaşarak tek
sesli bir medyanın oluşturulduğu, örgütlenmeler
üzerinde baskıların giderek arttığı bu süreçte, örgütlenmelerin ve mücadelenin ayakta kalabilmesi
için kendisini yenilemesi gerekiyordu. Böylesi bir
dönemde, kentsel toplumsal muhalefet sürecinde,
kendi bilgisini üreten, kendi medyasını oluşturan
ve medyayı kullanan, kendi örgütlenmesini, kendi
sınırlarını aşarak geliştiren bir yapı ile mimarlık
ve kent mücadelesini yürütmek anlamlıydı.
Üretilen bilimsel ve teknik bilginin halkla buluşması için, yeni ve sade bir dil; bir gecede yasa
ve gündem değiştiren bir yapının karşısında, en
az onun kadar hızlı hareket edebilen bir süreç,
eylemin ve söylemin sürekliliğinin sağlanması;
hep aynı noktaya atılan topun iz bırakması gibi,
mücadelenin sürekli bir şekilde yürütülmesi gündemin belirlenmesine olanak sağlayacaktı. Buna
inandık. Haklıydık, kararlıydık. İnanmış ve haklı
olanları durdurmak zordur. AOÇ mücadelesi, bu
inanmışlık ve kararlılıkla, yaratıcı, kuralsızlığın
kurallarını oluşturan, sade bir dille kendini topluma anlatan, herkesin kendisini bir yerinde bulup
ifadelendirdiği, fikri takiple, hızlı refleks vererek,
gündem oluşturan, medyayı kullanan, bilimsel
bilgisi ile kaynak oluşturan, baskının giderek arttığı ortamlarda renkli, yaratıcı, tasarlanmış eylemliliklerle sokağı sempatik hale getiren aktif bir
mücadele deneyimini ortaya çıkarttı. Bu süreçte,
Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde çalışmalar yürüten Kent İzleme Merkezi (KİM) Danışma Kurulu, bu bakış açısıyla yenilendi. Mimarlar,
şehir plancıları, peyzaj mimarları, çevre mühendisleri, ziraat mühendisleri, makine mühendisleri,
inşaat mühendisleri, kamu yöneticileri, ekonomistler, gazeteciler, iletişimciler, hukukçular, alanında
uzmanlaşmış üniversite hocalarından oluşan bu
ekip, mücadele sürecindeki bilimsel bilginin hızla
üretilmesine olanak sağladı.
Meslek odaları kent gündemi konusunda yazılı ve
görsel basınla ilişkisini, sadece gelişen durumlarda görüş açıklama biçiminde yürütmekteydi. 2012
yılında, medya ile yeni bir ilişkilenme tarzının
oluşması, kendi medyamızla birlikte, toplumun
doğru bilgiye ulaşmasının olanaklarını yaratmak
hedefiyle düzenli olarak haftalık basın toplantıları
yapılmaya başlandı. Fikri takip dediğimiz süreçle,
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararları, koruma kurulları kararları, Çevre Şehircilik İl MüdürAOÇ I 39°55'51.4"N 32°47'57.3"E
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lüğü kararları, resmi gazete ve yasama süreçleri
takip edildi. Bilgi edinme kanunu ile bilgiyi anında
elde etme süreci başlatıldı. Böylece, kentsel gelişim sürecini ve kent gündemini belirleyen ve anında basın toplantılarıyla kamuoyu ile paylaşan bir
iletişim süreci hayata geçirilmiş oldu. Şeffaf olmayan ve bilgiyi tekelinde bulunduran, hatta bilgiyi
saklayan bir yönetim anlayışına karşı, bildiğimizi
anında paylaştığımız, bilgimizi toplumsallaştıran
şeffaf bir süreç, toplumda yankısını buldu. Çalışma ekibimize katılan gazetecilerle birlikte, teknik
bilgimizi medya aracılığıyla aktarmanın yolları genişletildi. Hayatın içerisindeki gündelik dil
ile mesleki dilimizin ortak noktalarını bulduk ve
açığa çıkarttık. Doğru ve güvenilir bilgiyi hızlı bir
şekilde kamuoyuyla paylaşmaya başladığınızda,
kaynak olmaya başlıyorsunuz. Bu çok kısa sürede
oluşacak bir süreç değil; 60 yıldır örgütümüzün
oluşturduğu bir güven, kamu yararı çalışması var.
Bunun üzerine kattıklarımızla, yeni bir mücadele sürecini deneyimledik ve kentsel mücadelede,
bilimsel bilgiyi halkın yararına kullanan, görünür
olan bir yöntemle AOÇ mücadelesi büyüdü.
Otoriter bir yapı karşısında mücadelenin başarıya
ulaşması için cephe örgütlenmesi oluşturulması
bir gerekliliktir. Türkiye siyasi dinamiklerinin bu
konuda çok zorlandığı bir dönemde, kentsel mücadele üzerinden bir cephe örgütlenmesinin kurulması çağrısıyla, Başkent Dayanışması, 1 Mayıs
2012 yılında kuruldu. Mimarlar Odası Ankara
Şubesi’nin çağrısıyla sekretaryasını yürüttüğümüz
Başkent Dayanışması, kent kimliğini ve kültürünü,
Ankara’nın başkent kimliğini savunacak söylem ve
eylemleri ile kent mücadelesinde yeni bir dönemin başladığının göstergesi oldu.
Başkent Dayanışması, insanların sokağa çıkmaya
korktuğu günlerde, sempatik sivil itaatsizlik denilen ve aslında Pinochet döneminde Şili’de, Latin
Amerika’da çok yaygın olarak kullanılmış sivil
itaatsizlik süreçlerinin bir boyutunu Ankara’da
gerçekleştirdi: AOÇ’deki ağaçlar kesilirken, “AKP
hükümeti altında nefes alamıyoruz ve maskeyle
dolaşmak durumunda kalıyoruz” diyen “maskeli balo” eylemi yaptı; Kaçak Saray’ı mühürledi;
AOÇ’nin kuruluş yıl dönümünde çiftlikte yürüyüş yaptı. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e yapılan bütün yapısal ve mekânsal saldırılara karşı,
AOÇ’yi ve meydanlarımızı savunabilmek için de,
herkesin çok rahatlıkla imgesel olarak kafasında
yer eden meydan defilesini gerçekleştirdi. 5. İdare
Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararından
sonra, kararı anlamayanlara, “gözüne gözlük” eylemi ve inşaatın durması konusunda görevini kötüye kullanan Büyükşehir Belediyesi’ne karşı, Kaçak
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Saray’ı ikinci kez temsili mühürleme eylemi gerçekleştirdi. Mücadele ve eylemlerde yeni arayışlar
içinde olan bir hareket olarak ortaya çıkan Başkent
Dayanışması, AOÇ ve kent mücadelesinde önemli
bir örgütlenme alanı haline geldi.(Resim 5,6 ve 7)

Resim 5 Gözüne Gözlük - Başkent Dayanışması

Resim 6 Kaçaksaray Mühürleme Başkent Dayanışması

Resim 7. Başkent Dayanışması Maskeli Balo

Kent mücadelesi teknik bir konu değil, demokrasi
mücadelesinin bir parçası; o açıdan mesleğin teknik sınırlarına sıkıştırılamayacak kadar geniş bir
perspektifte ele almak zorunluluk. Mevzuya teknik bir konu olarak baksaydık, AOÇ mücadelesi
bugün olmazdı. Böylesi bir süreçte, sokakta eylemliliklerle, mahallelerde ve değişik mekânlarda

bilimsel bilgimizle, mahkemede davamızla, yazılı
ve görsel medyada açıklamalarla yürüttüğümüz
AOÇ mücadelesinde bir süreklilik oluşturduk.
Böylece mücadelenin aktörleri, gündüz sokakta
eylemde, akşam televizyonda, sabah gazetede,
hafta sonu mahallede bu mücadelenin parçası
olunca, zincirin halkaları tamamlanmış oldu. Eğer
bunlardan birisi eksik kalsaydı, bugün milyonların
gündemine giren bir AOÇ mücadelesi olmazdı.
Hızlı hareket etmek, gündem oluşturmak bu mücadelenin en önemli dinamiğini oluşturdu. Gündemin çok hızlı değiştiği bir ülkede yaşıyorsanız,
refleksleriniz güçlü olmak zorunda. Onun için
bu mücadelede, hızlı refleks göstererek gündemi
belirlemeye çalıştık. Bu süreçte geriye çekmek
isteyenlere direndik, bizi sürüklüyorlar diyenleri
yerlerinde bıraktık. 2012 yılında başladığımız bu
aktif mücadele hattının ortasında mücadeleyi yürütenler olarak, bardağın taşma noktasının Taksim
ve Atatürk Orman Çiftliği olacağını her ortamda
dile getirmiştik. 2013 Haziranı’nda, Taksim Gezi
Parkı’ndan ülkeye yayılan Gezi isyanının öğrettikleriyle birlikte derinden gelen Atatürk Orman
Çiftliği ve Kaçak Saray mücadelesi, bilimin ve yaratıcılığın gücüyle, TOMA’larla bile durdurulamayacak özgün bir mücadele deneyimini yaşatmaya
başladı.

iki yüz metrede yapılan camilerle, AKP hükümeti,
kendi siyasal bakış açısını fiziksel çevreye müdahalesiyle gerçekleştiriyor. Zorun gücü ile yapılan
bu fiziksel müdahaleler, simgesel noktalara yapılan orantısız camiler, meydanlar yerine cemaat
toplanma alanları, Cumhuriyet’in Etibank, Su Süzgeci Binası, Havagazı Fabrikası gibi endüstri yapılarının yıkılması, “yok etme”, bir dönemin izlerini
silerek kentin “belleksizleştirilmesi”ni sağlamak
amacıyla yapılıyor. Bu anlayışla, Ankara’nın dokusu, kimliği ve toplumla kurduğu bağlılık ilişkisi zayıflıyor. Cumhuriyet’in modern yapılarından
olan ve önemli mimarlarından Seyfi Arkan’ın imzasını taşıyan İller Bankası Binası, Opera Binası,
Cumhuriyet’in ilk toplu konut alanı olan, ağaçlarıyla birlikte binaları ve alanı tescillenmiş olan Saraçoğlu Mahallesi, yok edilme tehdidiyle karşı karşıya. Atatürk Kültür Merkezi alanları, Ulus Tarihi
Kent Merkezi, AOÇ’de hukuk dışı yapılan Kaçak
Saray ile birlikte, tüm kamusal alanlarımız, yaşam
varlıklarımızın mekânsal karşılığı olan Ankara’nın
başkent kimliği tehdit altında. (Resim 8)

“Kral Çıplak, Saray Kaçak”
Her kentin kendi hikayesi ve dinamikleri vardır.
Bu hikayeler kenti kendi özgünlüğünde bir varlık haline getirir. İşte o zaman o kentte gördüğümüz duvarlar, mekânlar, parklar, sokaklar ve bir
kenti kent yapan tüm değerler, o hikayenin içerisinde yaşanmışlıkların birer parçası haline gelir.
Cumhuriyet’in özgürlükçü değerlerinin kamusal
alanlara verdiği önemi Ankara’nın ilk dönem planlamalarından okuduğumuz gibi, bugün de iktidarın tek tipleştiren, baskıcı siyasal islam motifleriyle bezenmiş, eklektik, gelecekle bağ kuramayan,
öykünmeci bir yapılı çevreyi nasıl oluşturduğunu
görebiliyoruz. Ankara, birçok kültüre ev sahipliği
yapmış bir kent olarak, Cumhuriyet’in başkenti
kimliğiyle kendisini var etti. Bugün ise, iktidarın
Cumhuriyet’le hesaplaşmasının kentsel mekânı
haline geldi. Cumhuriyetin mimari, kültürel ve
doğal mirası hükümetin uygulamaları ile tehdit
altında. Başkent özelliğini yitiren, taşralaşan bir
Ankara’yla karşı karşıyayız. Finans merkezlerinin
İstanbul’a taşınması, sanat ve kültür yapılarının bir
bir kapatılması, Cumhuriyet devriminin en önemli
eserlerinden olan AOÇ’de yaşanan talan ve bağrına saplanan Kaçak Saray, ne olduğu belli olmayan Ankara kapıları, Osmanlı-Selçuklu mimarisine
öykünme ile yapılan okullar ve diğer binalar, her

Resim 8. AOÇ Kaçak Yerleşke

Cumhuriyet’in mimari mirasının ve özgürlükçü
değerlerinin tehdit altında olduğu bir dönemde,
AOÇ mücadelesi, Kaçak Saray’ın inşası ile yeni
bir evreye geçti. “Saray”ın çiftlik alanında yapılması ideolojik. Binanın elle tutulur, gözle görünür hale gelmesi, toplum nezdinde AOÇ mücadelesinde bir bilinç sıçramasına neden oldu.
Cumhuriyet’in modernite ve özgürleşme projesinin kurucu mekânı olan AOÇ, bağrına saplanan
bu hançerle birlikte ve mücadelenin sürekliliği
ile ortaya çıkan bu bilinç sıçramasıyla, yine bir
kurucu mekâna, yine bir kurucu sürece tanıklık
ediyor. “Kafa-kalp-kol-kuvvet (4K)” ideolojisiyle
oluşturulan AOÇ, kaynağındaki bu kavramaları
yeniden kullanarak, kendisine bir savunma hattı
oluşturdu. Bu kurucu süreç, Gezi Parkı’ndaki gibi,
milyonları sokağa döken, milyonların tepkisini
bir anda sokakta paylaşan bir süreç olmadı. Her
kentin kendi dinamikleri vardır. İstanbul’un kozmopolit ve kontrol edilemeyen kentsel planlaması, her alanda otoriterleşmenin arttığı bir süreçte,
Gezi Parkı’na yapılması planlanan müdahale ile
AOÇ I 39°55'51.4"N 32°47'57.3"E
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sabırları zorladı. Cumhuriyet’in başkenti Ankara
yönetim merkezi olarak, bürokrasinin ve hukukun
bütün sınırlarını zorlayarak, iğneyle kuyu kazarak,
meslek alanının içerisinden çıkan bir biriktirme süreciyle, AOÇ ve Kaçak Saray mücadelesinde, hukuksuzluğu milyonların nezdinde deşifre etti. Bu
aslında toplumun akıl tutulmasına karşı, aklın ve
bilimin gücünü kullanan bir yaratıcılıkla mücadele
ortamını yeniden buluşturan bir sürecin eseri. Bu
açıdan da, bu yeni kurucu sürecin bazı noktalarına
dikkat çekmek önemli. Biz, hem tasarlayarak, ki
mimarlığın özünde vardır, hem planlayarak, hem
de bunu hayata geçirerek ve hissederek, Atatürk
Orman Çiftliği mücadelesini yürütmeye çalışıyoruz. (Resim 9,10,11)

Resim 9. Kaçak Konut

Resim 10. Kaçak Kongre Merkezi

Resim 11 Kaçak Camii

Mücadelede Doğrudan Diplomasi Dönemi
Kaçak Saray’ın açılış resepsiyonunun 29 Ekim
2014’te Cumhuriyet Bayramı’nda yapılmasının
gündeme gelmesi ile, diplomatik olarak mekânın
kullanımında rol alacak aktörlere, yaklaşık 250
devlet başkanına, AOÇ ve Kaçak Saray sürecindeki evrensel hukuk ilkelerinin ihlalini anlatan
mektuplar gönderdik. Diplomatik ziyaretlerinde,
halkın istemediği, vasiyet ihlal edilerek ve mahkeme kararlarına uyulmayarak inşa edilen, maliyeti çok yüksek olan bu mekânı kullanmamaları
çağrısı yaptık. Obama’dan Putin’e, Merkel’den
Papa’ya kadar uzanan bu dosyalar ve çağrılar,
bir anda doğrudan diplomasi süreciyle bizi karşı
karşıya getirdi. Böylece, hükümetler arası yapılan
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resmi diplomasi sürecine karşı, mücadeleyi yürütenlerin doğrudan diplomasi sürecine katılımının
önü açılmış oldu. Sorunun mağdurlarının evrensel hukuk ilkelerini hatırlatarak diplomasiyi harekete geçirme talebi ve Kaçak Saray’ın ilk davetlisi
olan Papa’dan Kaçak Saray’a gitmemesini isteyen
çağrımız, bir anda AOÇ ve Kaçak Saray mücadelemizi dünyanın gözünde görünür kıldı. Devlet
başkanlıklarına yazdığımız mektuplara gelen cevaplar ve dünya basınında gündeme gelen AOÇ
ve Kaçak Saray’la birlikte, doğrudan bize olmasa
da, Vatikan’ın Papa’nın Türkiye ziyaretinde hangi mekânları kullanacağına dair açıklama yapmak
zorunda kalması, mücadelemizin görünürlüğünde
önemli oldu. Böylece, mücadeleyi yürütenlerin,
resmi diplomasinin sınırlarını zorlayarak doğrudan bir diplomasi sürecini açtığı bu yöntem, kentsel toplumsal muhalefet açısından önemli bir deneyimi açığa çıkartmış oldu.
Mücadelede, Hukuk Yoluyla Yeni Bir ‘Doğrudan
Hukuk’ Arayışı
AOÇ ve Kaçak Saray mücadelesinde, usulsüzlüğün hüküm sürdüğü bir süreçte, hukukun da bir
mücadele ve eylem alanı olduğu yaklaşımı ile,
tüm işlemlerle ilgili hukuksal süreç başlatılmıştır.
AOÇ alanı ile ilgili plan yapma yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiği 2006
yılından 2012 yılına kadar, diğer meslek odaları
ile ortak açtığımız dört dava; 2012 yılından günümüze kadar ise, bu konuda açılmış 50 davamız
bulunmaktadır. Böylece, Mimarlar Odası Ankara
Şubesi’nin AOÇ ve Kaçak Saray ile ilgili 54 davası
bulunmakta ve gün geçtikçe dava sayısı artmaktadır. Bu süreçte diğer meslek odaları ile açılan
ortak davaların dağılımları ve sayıları Tablo 1’de
verilmiştir.
AOÇ Davalarının Dağılımı (Ortak)

Dava Sayıları

Mimarlar Odası Ankara Şubesi

54

Ziraat Mühendisleri Odası

22

Peyzaj Mimarları Odası

22

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

21

Çevre Mühendisleri Odası

21

Ankara Barosu

2

Tablo 1: AOÇ için Meslek Odalarınca açılan dava sayıları
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mart 2014 tarihinde, Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından AOÇ’de
yapılan üst ölçekli planlara ilişkin açılan davada
yürütmeyi durdurma kararının verilmesine rağmen, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

yargı kararlarını uygulamayacağı, “güçleri yetiyorsa gelip yıksınlar” sözleri üzerine, Kaçak Saray
ile ilgili her türlü işlemin yasadışı olduğunu ifade
ederek dava süreçlerini başlatmıştır. Kaçak Saray
ile ilgili pul basımından ihale yapılmasına, maliyetlerinin açıklanmamasından 29 Ekim’de resepsiyon yapılmasına kadar ilgili tüm işlemler Mimarlar
Odası Ankara Şubesi tarafından hukuksal sürece
konu edilmiştir. Böylece, en başından başlayan
hukuksuzluk süreci; evrensel hukuk ilkelerinin
ihlalinin deşifre edilmesiyle, yine hukuksal süreçlerle açığa çıkartılmıştır. AOÇ ve Kaçak Saray’la
ilgili yeni bir hukuk oluşturulması sürecinde, üç
önemli dava bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, AOÇ’nin kültürel peyzaj alanı ilan edilmesi
için UNESCO’ya başvurulması davasıdır. Kültürel peyzaj kavramının hukuksal bir sürece konu
edilmesinin ilk davası olması açısından oldukça
önemli olan bu dava, yeni bir hukuk sürecini de
tariflemektedir. UNESCO bir alanın kültürel peyzaj alanı olarak ilan edilebilmesi için, başvuruların
hükümetler tarafından yapılmasını öngörmektedir.
AOÇ sürecinde hazırladığımız dosya ile birlikte
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UNESCO’ya başvuru yapması istenmiş, fakat bakanlık bunu reddetmiştir. Hükümetlerin kültürel ve doğal mirasa
sahip çıkmadığı durumlarda, UNESCO’ya bireysel
ya da kurumsal başvuru yapılmasının da tartışılmaya başlandığı bu dava, yeni bir hukuk sürecini inşa
etmesi açısından oldukça önemlidir.
Yeni bir hukuk arayışında ikinci dava ise,
Atatürk’ün AOÇ arazileri ile ilgili 1937 yılında
yaptığı vasiyet ve şartlı bağışın ihlali davasıdır.
Atatürk’ün vasiyetinin ihlali davasında hukukçularla birlikte yoğun tartışmalar yaşandı. Atatürk’ün
vasiyetini ihlal davasını açarak, hukuku da geliştirmek ve genişletmek gerekiyor yaklaşımıyla, hukuka doğrudan müdahale eden bir sürecin aktörleri
haline geldik. Bugün vasiyeti ihlal davası kabul
edilmiş durumda. Böylece, Atatürk’ün vasiyeti ve
AOÇ’ye yüklediği misyonun, yapılan bağışlar ve
tüm evraklarıyla birlikte açığa çıkartılması talebi,
Atatürk’ün mirasçıları olarak bireylerin de davaya
müdahil olma süreçlerini ortaya çıkarmıştır.
AOÇ ve Kaçak Saray mücadelesinin uluslararası boyuta taşınması ve evrensel hukuk ilkeleri açısından önemsediğimiz üçüncü dava ise, 5.
İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararlarının uygulanmamasından kaynaklı Anayasa
Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru sürecinin
‘mağdur’ olunmadığı gerekçesiyle reddedilmesiyle ilgilidir. Önümüzdeki günlerde Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’ne taşınacak olan bu dava,
mağdur kavramının sınırlarının genişletilmesiyle

sonuçlanabilecek bir emsal sürecin başlangıcı olabilir. AOÇ’nin taşıdığı değerlerle birlikte, sadece
yerel bir mağduriyetin ötesinde, ulusal ve hatta
evrensel bir mağduriyet sürecinin varlığı AİHM’de
yeni bir hukuk sürecinin oluşturulmasında önemli
bir tartışma alanı olarak görülmektedir.
Doğrudan Muhalefet
Kentsel toplumsal muhalefet açısından baktığımızda, AOÇ ve Kaçak Saray mücadelesinde Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık ile karşılıklı açıklamaların olduğu ender bir doğrudan muhalefet süreci
yaşanmaktadır. Kime karşı? Cumhurbaşkanı’nın sözüne karşı, bizim sözümüz. Cumhurbaşkanlığı’nın
Kaçak Saray’ı meşrulaştırmak için yaptığı tüm
açıklamalarına karşı, Mimarlar Odası Ankara
Şubesi’nin yapının kaçak olduğuna dair açıklamaları sonucunda, toplumsal bir taraf olunma süreci
ortaya çıkmıştır. Başbakanlık Hizmet Binası olarak
yapılan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan
bu yapı, toplum tarafından Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin söylemleriyle ‘Kaçak Saray’ olarak
tanımlanır hale gelmiştir. Hükümetin dışında tüm
muhalif kesimler tarafından Kaçak Saray olarak
nitelendirilen yapı, muhalefet partilerinin Kaçak
Saray’daki resepsiyonlara katılmamaları örneğinde olduğu gibi, ismi koyulmamış ender bir cephe
örgütlenmesini ifade etmektedir. Kaçak Saray’a
giden futbol takımlarından öğretmenlere, muhtarlardan sanatçılara kadar çeşitli grupların toplumun tepkisini almasının arkasında yatan bu taraf
olma durumu, mücadelede milyonların sokağa
çıkmasından daha farklı bir dönemin başladığını
göstermektedir. Diplomasi ile doğrudan bir muhalefet etme sürecini işaret eden bu durumun en
açık göstergesi, Cumhurbaşkanı’nın sözüne karşı
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin sözünün kamuoyunda tartışılıyor olmasıdır. Mimarlar Odası
Ankara Şubesi’nin Kaçak Saray ile ilgili oda sayısından malzemelerine, maliyetlerine kadar her türlü bilginin kaynağı olarak gösterilmesi ve bunun
karşısında bir açıklamanın yapılmaması, yapılanın
savunulamaması hali oldukça değerlidir.
Gezi’den ‘Kaçak Saray’a Milyonlar İsyanda
Gezi’de milyonlar sokaktaydı, ulusal ve uluslararası ölçekte çok ciddi boyutlara taşındı ve tartışıldı. AOÇ ve Kaçak Saray sürecinin farklı bir
eylem tarzı, farklı bir isyan tarzı olduğu ortada.
Bu Ankara’nın kendi dinamiğidir. Evet, milyonlar
sokağa çıkmadı; ama bugün milyonların bu konuyu konuşabilmesi, bu konuyu tartışabilmesi ve
kendini bunun bir parçası hissedebilmesi, hükümetin ise hukuksuzluğunun, otoriterliğinin, lüks
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düşkünü olduğunun en basit şekilde ifadelendirilmesini sağlayarak, önemli bir argümanı Türkiye siyasetine kazandırmış oldu. Hükümet, Kaçak
Saray konusunda sürekli bir savunma konumuna
geçerek, bilimsel ve teknik bilgisini halka aktaran Mimarlar Odası’nı 1970’li yıllardaki gibi öne
çıkarttı. Odanın her çarşamba yapılan basın toplantılarında paylaşılan Kaçak Saray’ın malzemeleri ve maliyetleri, bazı detay bilgiler üzerinden
uluslararası ve ulusal ortamda gündem oluşturmaya başladı. Bunun çok önemli ve değerli olduğu
ortadadır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak
ısrarla, teknik bilgimizle, Kaçak Saray’ın yer üstünde en az 2000 odası olduğu açıklamalarımıza
karşı Cumhurbaşkanlığı’nın da açıklama yapmak
zorunda kalması, mücadelenin başarısıdır. “Saray
1000 odalı değil, 1150 küsur odalı” diyerek kendilerini tekzip eden bir anlayışı ortaya çıkartmıştır.
Cumhurbaşkanı kendisine bir ‘kaçak’ saray yaptırıyor ve oturacağı o sarayda kaç odası olduğunu bilemiyor, küsuratla veriyor. Fakat biz, teknik
bilgimizle, hem cephe, maket ve kuşbakışı görsellerine baktığımızda, hem de bize gelen bilgiler
ve ölçümler doğrultusunda, o binanın içerisinde
1000 oda değil, sadece yerin üstünde 2000 oda
bulunduğunu söylüyoruz. Yerin altında ne var?
Bilmiyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı’nın sözüne
karşı bizim sözümüz, teknik insanların sözü tartışılıyor, benimseniyor. Bu çok değerli bir duruş.
Kaçak yerleşke içerisinde Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılacak kaçak konut ise, lüks ve şatafatın en üst noktasını açığa çıkartıyor. Edindiğimiz
bilgilere göre 15000m2 toplam inşaat alanı olan bu
yapı, bodrum, zemin ve birinci kattan oluşuyor.
Bodrum katında spaları, hamamları, buhar odaları, şok duşları, saunaları, yüzme havuzları bulunan
yapının iç dekorasyonunda kullanılan malzemelerin büyük bir bölümünün yurtdışından getirildiği
söyleniyor. Bütün bunlar gerçek. Bu da bizim teknik ve bilimsel bilgimizin halka doğrudan ulaşması ve karşılık bulması açısından oldukça önemli.
(Resim 12,13,14,15,16)

Resim 12. Kaçak konut 1.Kat Planı
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Resim 13. Kaçak Konut - Çalışma Ofisi

Resim 14. Kaçak Konut - VIP Holü

Resim 15. Kaçak Saray - İç Mekan

Resim 16. Kaçak Konut - Ara Salon

Mücadelede Mimarlığın İzleri
Yeniden üretim sürecini içerisinde barındıran mimarlık eğitimi aslında bir organizasyon ve yaratıcılık sürecidir. Yani bir proje ve tasarım sürecine
başlayacağınız anda ne kadar çok veri toplayabilirseniz, o tasarımı etkileyen faktörleri en ince detayına kadar ele alıp analiz ederek bunun üzerinden yeni bir yaratma sürecini daha sahici organize
edebilirsiniz. Biz AOÇ mücadelesini diğer meslek
odalarıyla birlikte yürütürken, aslında bir organizasyon projesi olarak ele aldık. Toplumsal bir projenin bir ürünü haline getirmek için de her aşamasını, her noktasını tasarladık. Bunun çok özel
olduğunu ve aldığımız eğitimlerin bir toplumsal
projeye nasıl dönüşebileceğini de aslında AOÇ
mücadelesinde hissettik ve gördük. Yapı üretim
sürecindekine benzer bir şekilde, mimarlığın orkestra şefliği konumunu bu mücadelede de yaşadık. Mimarlığa ait tüm kavramlar mücadelenin bir
parçası oldu: Simetri, süreklilik, simgesellik, etik,
ritim, ideoloji ve mekân, AOÇ ve Kaçak Saray mücadelesinin önemli argümanları haline geldi. Mimarlığa ait kavramların toplum tarafından sahipleniliyor olması ile birlikte mimarlık herkesin evine
girdi, gündem oluşturdu. Kaçak Saray’ın malzemelerinin, detaylarının ve maliyetlerinin açıklanması,
toplumun kendine ait hissettiği somutluklarla bu
maliyetlerin karşılaştırılması, hem malzeme hem
de maliyet konusunda önemli bir farkındalık yarattı. Mimarlık alanında da etik bir sorgulamanın
önünü açan bu eylemin herhangi bir aşamasında
görev alan meslektaşlarımıza toplumsal sorumluluklarını hatırlatmayı önemsedik. Kaçak Saray’ın
mimari projelerini çizen mimarlar bugün Mimarlar Odası’nın onur kurullarında yargılanıyor. Genç
mimarlardan, Kaçak Saray projelerinin çizildiği
ofislerde çalışmayı reddeden yaklaşımlar büyüyor. Mimarlık ortamı, Kaçak Saray ile ilişkili her
ortamda refleks geliştirirken, binayı projelendirenlerin başları önlerinde; yaptıklarını göğüslerini
gere gere anlatamamaları, mimarlık ortamının geliştirdiği başka bir etik ortamın sigortalarının hala
sağlamlığını ortaya çıkartıyor. Ancak, Mimarlar
Odası’nın verdiği bunca mücadeleye ve toplumsal
tepkiye rağmen o binanın inşa edilmiş olması ve
sürecin içerisinde meslektaşlarımızın varlığı, mimarların o ya da bu şekilde kendi isyanlarını örgütleyemeyerek, gündelik ayakta kalma düşüncesine
teslim olmaları ve toplumun gerisine düşmelerini
de ortaya çıkartıyor.
Mücadelede Bürokrasinin Zorlanması
AOÇ ve Kaçak Saray mücadelesi, aynı zamanda
bürokrasinin bilgi edinme kanunu üzerinden sor-

gulanması sürecidir. Devletin kendi bürokrasisinin işletilmediği bir kuralsızlık sürecinde, sistemin
kendisini savunma mekanizmalarından biri olan
bürokrasinin zorlanması ve çapraz sorgu yapılması, hükümetin kuralsızlığını ve hukuksuzluğunu
ortaya çıkartarak sistemi deşifre etti. Bu aslında
devletin sürekliliğini sağlayabilmek için, bürokrasinin kendi devamlılığını koruma noktaları olarak
açıklanabilir. Bunlar devletin sigortalarıdır. Sistemin sürekliliğinin sağlanabilmesi için bürokrasinin
her aşamasına müdahaleye izin vermeyen açıklıklar bulunduğunu böylesine bir süreçte keşfettik.
Bilgi Edinme Kanunu’ndan kaynaklı bir soru sorulduğunuzda, 15 gün içerisinde cevap verilmesi
önemlidir; aksi takdirde sistem bir yerde tıkanır ve
o sistem kendisini üretemez hale getirir. Bürokrasiden aldığımız deneyimle, bu sistemin tıkanmaması gereği, tıkanmayacağı da çok açıktı. Bilgi Edinme Kanunu’nu son noktasına kadar kullanarak çok
fazla bilgi topladık ve fikri takip yaptık. Birçok kuruma aynı soruları sorarak bilginin güvenilirliğini
test ettik. Örneğin, TOKİ bize bir bilgi verdiğinde,
aynı soruyu Büyükşehir Belediyesi’ne de sorarak
çapraz sorgu yaptık. Büyükşehir Belediyesi bilgi
verdi; onu da Maliye Bakanlığı’ndan teyit ettirdik.
Koruma Kurulu’nun verdiği bilginin başka bir kurumdan sağlamasını yaptık. Bürokrasiyi çok yönlü
zorlayarak, bürokrasinin en temel kurallarını bile
ihlal ettiklerini, doğru söylemediklerini açığa çıkarttık. Kaçak Saray’ın maliyetini sorduğumuzda
TOKİ, “açıklarsak ekonomik kriz olur” diye cevap
yazdı. Bu cevabı tüm kamuoyuna açıkladık ve bir
anda Türkiye’nin gündemini belirledik.
Hükümet çok ideolojik ve simgesel davranıyor.
Zaten mekânın kendisi politiktir. Politik yaklaşımı göremezsek, mekânın bir politikanın ürünü
ve eseri olduğunu fark edemezsek, sadece teknik
boyutlarda tıkanır kalırız. O zaman da herkesin
kendi alanında ürettiği bilgi, kendisine ait kalır;
bunların hepsini birleştirebileceğimiz, gündemi
belirleyeceğimiz, hatta yönetebileceğimiz bir argümanı oluşturamayız. Bu noktada da, yine mimarlığın doğasından kaynaklı, aslında çok farklı
alanlarda üretilmiş bilgilerin bir organizasyon
şeması içerisindeki bütünlüğünü ortaya çıkarttık.
Bütün parçaları toplayarak en üst noktadan, en
detaylı noktaya kadar değerlendirme süreçlerini,
aslında eğitimimizden aldığımız yaklaşımla hayata geçirdik. Dolayısıyla, hükümetin hangi noktalarda zayıf halkaları var, hangi noktalarda güçlü,
bizim güçlülüğümüz nedir, bütün bunları ortaya
koyduk. Ama onun ötesinde, siyasetle de bir bağın
kurulması gerekiyordu. Mecliste çıkan yasaların
takip edilmesi, milletvekilleriyle kurduğumuz ilişkilerle birlikte mücadelenin parlamento ayağının
AOÇ I 39°55'51.4"N 32°47'57.3"E
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örülmesi de bizim gündemimizde oldu. Alana dair
doğru bilginin siyaset ortamına aktarılmasını ve tavır koyulmasını, sokak ile parlamentonun ahenk
içerisinde olmasını zorladık. TBMM’de AOÇ ve
Kaçak Saray’la ilgili verilen soru önergelerine,
kaynak sağlayan meslek odası olarak, gündemin
sürekliliğini sağlamak, siyaseti de hareketlendirmek, bu mücadelenin en önemli akslarından birini
oluşturdu.

ne giden kamusal alanları yaratma fikrinin kurucu mekânıydı. Bu kurucu mekân, evet, talan edildi; bağrına hançer saplandı. 3000 ağaç kesildi;
450000m2’lik bir beton hançer, 20 milyara yaklaşan maliyeti ile karşımızda duruyor. Ama buna
rağmen çok özel bir direniş gösterildiğini, bu
mücadeleden yeni bir hukukun, yeni bir kurucu
mekânın yaratılacağının ipuçlarının da görüldüğünü kabullenmek gerekli.(Resim17,18)

AOÇ ve Kaçak Saray Mücadelesi Nereye?

Kaçak Saray mücadelesi, hukuksuzluğa karşı demokrasi ve özgürlük mücadelesi, Atatürk’ün vasiyetinin ihlal edilmesine karşı Cumhuriyet’in özgürlükçü değerlerini sahiplenme mücadelesi; kamusal
alanın gaspına karşı bir kamusal alan mücadelesi,
kentsel yeşil aks içerisinde bir kentin yaşamasının,
nefes almasının mücadelesi, yerin altında işçiler
maden ocaklarında ölürken yöneticilerin halktan
koptuklarının ifadesi olarak, talan sürecine ortak
olan herkesin yargı önünde cezalandırılmasına kadar, eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin
bir parçası olarak devam edecek.

AOÇ herkesin gözü önünde asrın talan sürecini
yaşadı. Bugün topraklarının %40’ını kaybetmiş
bir çiftlik var karşımızda.14 Hyde Park, 10 Central
Park, 920 Gezi Parkı büyüklüğünde olan AOÇ ile
ilgili Sayıştay raporları, amacı dışında kullanılan
tüm toprakların geri iade edilmesini istiyor. Bağrındaki Kaçak Saray hançeriyle ilgili hükümetin de
kendisini ifade etmekte zorlandığı, sürekli savunmada kaldığı bu konuda, hukuksuzluğun, vasiyeti
ihlalin, yöneticilerin lüks ve şatafat düşkünlüğünün, Cumhuriyet’in özgürlükçü değerlerine karşı kalkışmanın simgesi olarak, “Kral Çıplak Saray
Kaçak” argümanı, bu toplumun hücrelerine işledi.
Çocukların dillerine kadar düşen bir mücadele ile
hukuksuzluk teşhir edildi. AOÇ ve Kaçak Saray
umutsuzluk ortamında umut oldu. Mutsuzluk ortamında yaratıcı tarzıyla yüzlerde gülümseme oldu.
Sessizlik ortamında ses, korkunun hüküm sürdüğü ortamda cesaretin simgesi, toplumun vicdanı
oldu. Bu durum öylesine kıymetli ki, karşılığı yok.
AOÇ, Cumhuriyet’in kurucu mekânlarından birisiydi. Özgürleşme mekânı, kadın ve erkeğin bir
arada ürettiği eşitlik mekânı, sosyalleşme mekânı,
padişahın saray bahçelerinden halkın bahçeleri-

Resim 17. Mücadele Devam Ediyor, AOÇ Yürüyüşü, Başkent Dayanışması
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Bu mücadele ile, AOÇ’nin topraklarının parçalanmışlığına, bağrındaki Kaçak Saray ve Ankapark ile
yeniden onarılabilmesinin umutlarını yeşertebiliriz. AOÇ’yi yeniden onarmak, yeniden kentin bir
kamusal alanı haline getirebilmek için, uluslararası düzeyde bir fikir projesi yarışması açılmasının
hazırlıkları tamamlandı. Bu yarışma, AİHM sürecinde mücadeleyi uluslararası ortama taşırken,
Kçak Saray ve Ankapark’ın ne olacağına dair fikirleri de açığa çıkartacak. Atatürk’ün şartlı bağışı ve
AOÇ’nin kuruluş ilkelerine göre, çiftliğin hayatımızın içerisinde vücut bulacağı, kalp atışlarımızda
hissedeceğimiz günler hiç de uzak değil.

Bu mücadelenin başarısı, bardağın dolu tarafından
bakılması ile ilgilidir. Çocuklarımıza özgür bir Türkiye, demokratik ve insanca yaşanacak mekânlar
bırakma arzusunun teslim olmamasıdır. Bu süreçte, bu mücadelede bizi geri çekmeye çalışanlar,
en yakınımızdakiler oldu. Neoliberalizmin karakter aşınması sürecini, bu mücadelenin her aşamasında en yakınlarımızda yaşadık, yaşamaya devam
ediyoruz. “Çoluğunuz çocuğunuz var, bırakın bu
işleri” diyenler, ormanı görmeden ağaçlarla uğraşanlar yordu en çok bizi. Okyanuslarda yüzüp,
kendi küçük havuzlarında boğulmaya çalışıldığımızı gördük, yılmadık. Tehditlerle korkutulmaya
çalışıldık, yılmadık. Çünkü çok haklıydık. Çoluğumuz çocuğumuz vardı. Onların daha özgür bir
ortamda yaşaması için, kentimize, mesleğimize,
Cumhuriyet’in özgürlükçü değerlerine sahip çıkmamız gerekiyordu. Öyle de yaptık. Bütün olumsuzluklara kulaklarımızı tıkadık; tıkamaya da devam ediyoruz.
Hedefe kitlendik. Tıpkı zorlu bir yarışa çıkan kurbağalar gibi:
Kurbağalar zorlu bir yarışa çıkmak
istiyorlar. Kurbağaların etrafında herkes toplanmış, kurbağaları vazgeçirmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki, siz kurbağasınız, atlayıp zıplayarak zorlu parkuru geçemezsiniz, bırakın
sizin işiniz değil bu, zaten kaç kişisiniz ki?
Zaten etiniz ne budunuz ne? Bu parkuru
geçemezsiniz. Kurbağalara söz söyleyen,
olumsuz şeyler ifade edenlerin arasında
başlıyor parkur. Birinci parkur, ikinci parkur, üçüncü parkur ve kurbağalar bir süre
sonra etraflarında sürekli olumsuz şeyler
söyleyenlerin etkisiyle yarışı bırakıyorlar.
En son bir kurbağa inanılmaz bir şekilde, bu
kadar olumsuz duruma rağmen, parkuru tamamlıyor ve bitiriyor. Kurbağaları vazgeçirmeye çalışanlar bir türlü inanamıyorlar bu
duruma. Kurbağanın yanına gidiyorlar ve
“ya, sen nasıl yaptın bu işi? O kadar söyledik, bunu yapamazsınız, edemezsiniz, küçücük kurbağasınız, sizin etiniz ne budunuz
ne filan dedik” diyorlar. Kurbağa dönüyor,
kulağındaki tıkaçları çıkartıyor; “pardon ne
dediniz anlayamadım” diyor.
Biz, AOÇ ve Kaçak Saray mücadelesinde, bazen
gerçekten kulaklarımızı tıkayarak, kesilen her bir
ağacın yerine bir umut fidanı dikmeye devam
ediyoruz. Bu süreçte dikilen fidanları büyütmek,
kocaman bir orman yapmak, mimarlık ortamının
boynunun borcudur. Mücadelede yüreği yanımızda olan herkese binlerce teşekkürler.

Resim 18. Mücadele devam ediyor, Kaçak Saray Mühürleme, Başkent Dayanışması

DİPNOTLAR:
5524 sayılı “Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”, 8 Temmuz
2006 tarihinde 26222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklik ile Ankara Büyükşehir
Belediyesi’ne AOÇ’nin “öncelikle üst ölçekli plan ve Koruma
Amaçlı İmar Planı ve bunlara uygun her türlü imar planlarını
yapma” yetkisi verilmiştir.
1

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2007
tarih ve 207 sayılı kararı ile onaylanan AOÇ arazileri ve doğal sit alanına ilişkin 1/25000 ölçekli plan ve 1/10000 ölçekli
Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın
iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile TMMOB
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları
Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından
Ankara 13. İdare Mahkemesinde dava açılmıştır. 2007/2394
esas numarası ile açılan dava, 28 Kasım 2008 tarihinde
Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 2008/1795 sayılı kararı
ile iptal edilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Ankara 13. İdare Mahkemesi kararını temyiz etmiş, Danıştay
Altıncı Dairesi ise iptal kararını onayarak temyiz istemini reddetmiştir. (2009/1245 E. 2010/2720 Karar ile 17 Mart 2010
tarihinde gerçekleşmiştir.)

2

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 21.05.2010 tarih ve
4035 sayılı, ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’nun 02.07.2010 tarih ve 5213 sayılı kararları
ile uygun görülen, “1/10000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği
Alanları Nazım İmar Planı ve 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit
Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/10000 ölçekli
Ulaşım Şeması ve 1/1000 Ölçekli Ulaşım (Yol – Kavşak vb.)
Uygulama Projesi”nin kabul edilmesine ilişkin, 13.08.2010
tarih ve 2494 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi
kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle,
Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde (2011/879 E.) dava açılmıştır. (Davacılar: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi,
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası,
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara Barosu.)

3

Resim 1: http: http://tr.worldmapz.com
Resim 2 ve 3: http://www.tidb.adalet.gov.tr
Resim 4,8,9,10,11,13,14,15 ve 16: http://www.vizzionarchitects.com, yazar tarafından 11.11.2014 tarihinde, saat
14.39'da indirilmiştir.
Resim 12: İnternette yayınlanan görseller üzerinden yazar
tarafından illustre edilmiştir.
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ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ VE KAÇAK SARAY

Ruşen Keleş, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

Atatürk Orman Çitliği’nin öyküsünü hukuk ve ahlak kuralları açısından irdeleyen bir konuşmayı,
yine Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 8 Ekim
2012 tarihinde gerçekleştirdiği Atatürk Orman
Çiftliği ve Ankara’nın Geleceği Sempozyumu’nda
yapmıştım1. Burada, kimi anımsatmalar yapmakla
ve önemli gördüğüm birkaç noktaya değinmekle
yetineceğim.
1.
Atatürk’ün ulusuna armağan etmiş olduğu
Atatürk Orman Çiftliği, 1938 yılında, 3308 sayılı
yasayla Türkiye Ziraat İşletmeleri Kurumu’na bağlanmıştır.
2.
1950 yılındaysa, Çiftlik arazisinden devir
ve temlik işlemleri yapılabilmesi, TBMM’den özel
yasa çıkarılması koşuluna bağlanmıştır.
3.
Parlamento’dan yasa geçirmenin kolay olmamasına karşın, Çiftlik arazisinin, üniversitelere,
T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, kooperatiflere, otogar ve mezarlık gibi amaçlara tahsis edilerek bir anlamda “yağmalanması”, 1956’dan 2006
yılına değin süregelmiştir. Bu süre içinde, Çiftlik
arazisinin üçte bire inmiş olduğuna ilişkin veriler
vardır.
4.

2006 yılında çıkarılan 5524 sayılı yasa-

nın, Atatürk Orman Çiftliği’nin alınyazısı açısından bir milat olduğunu söylemek abartma olmaz.
Bu yasayla, Çiftlik arazisinde yapılabileceklerin
ve yapılamayacakların takdiri Ankara Anakent
Belediyesi’ne bırakılmıştır. Bu değişiklik, Çiftlik’te
yaşanan son gelişmelerin itici gücü olmuştur.
Çünkü, 1992’de “sit” alanı olarak, 1998’de de 1.
Derecede Doğal Sit Alanı olarak belirlenmiş olan
Atatürk Orman Çiftliği’nin statüsü, 2011 yılında
Koruma Kurulu’nca 3. Derecede Doğal Sit Alanı düzeyine indirilmiş; bir başka deyişle, Çiftlik
“tenzil-i rütbe” ye uğratılmıştır.
5.
Denilebilir ki, devlet ile belediye el ele
Atatürk Orman Çiftliği’ni bitirmek için işbirliği
içine girmişlerdir. Bakanlığın, belediyenin ve koruma kurullarının kararları yargıya taşınmış ve yürütmeyi durdurma kararları alınmışsa da, çiftliğin
kimlik yitirmesi ve yapılaşmaya açılması süreci süregelmiştir. Atatürk Orman Çiftliği’nin yapılaşmaya açılması olayında, 6306 sayılı yasadaki “kentsel dönüşüm ve gelişme alanı” kavramının bir araç
olarak kullanılmış ve yasanın amacından saptırılmış olduğu unutulmamalıdır. Bu durum “Kaçak
Saray”ın, “fuzuli bir işgal”e, bir başka deyişle, hukuki ve meşru bir temelden yoksun bir işgale konu
edildiğinin kanıtıdır.
6.
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Bu vesileyle üzerinde durulması gereken

önemli bir nokta vardır. O da kamu yönetimlerinin eylem, işlem ve kararlarında yasaya uygunluk
ile meşruluk kavramları arasında bir ayrım yapmak
zorunluluğudur. Konuya Atatürk Orman Çiftliği
bağlamında yaklaşıldığında, kaçınılmaz olarak şu
gözlemi yapabiliyoruz: Olup bitenlerin, bir an için
biçimsel olarak (yasalara uygunluğun sağlanması
anlamında) yasal kurallara (kılıfına) uydurulmuş
olduğu düşünülse bile, çiftliğin kuruluş amaçları
dikkate alındığında, bu durumun yapılanlara “meşruluk” kazandırmaya yetmeyeceği açıktır. Çünkü,
bir karar, eylem ya da işlemin meşru sayılabilmesi,
kamu duyuncunda (vicdanında) rahatsızlık yaratabilecek özellikler taşımamasına bağlıdır. Oysa,
çiftlik ile ilgili işlemlerde hem yasallık, hem de
meşruluk yönünden ciddi sorunlar bulunduğundan kimsenin kuşkusu yoktur.
7.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
vasiyetinde, Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluş
amaçları şöylece özetlenmiştir:
a) Tarımsal uygulamalar gerçekleştirmek.
b) Tarımsal üretimi ve tarıma dayalı sanayii
(ekoloji ile uyumlu) geliştirmek.
c) Çiftliğin
bütün
dönüştürmek.

gelirlerini

yatırıma

d) İç ve dış pazarların istemlerine uygun üretim
modelleri geliştirmek.
e) Üreticilerin örgütlenmesi
uygulamalar yapmak.
f)

için

örnek

Arazi iyileştirmesi ve düzenlemesi çalışmalarını desteklemek.

g) Sağlıklı bir kentsel çevre oluşturmak
h) Gıda güvenliği için model oluşturmak.
i)

Tarımsal ve kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak.

Zaman içinde, bu amaçlardan önemli sapmalar
yapılmış olduğu dikkat çekmektedir. Bu sapmaların en önemlilerinden biri, 1973 yılında çıkarılan
bir yasayla, Atatürk Orman Çiftliği’nin sınırları
içinde 176 hektarlık bir bölümün, kentin imar planında yer alan “hal” in yapımını gerçekleştirmesi
için Ankara Belediyesi’ne satma yetkisinin verilmesidir.
Her ne kadar, söz konusu yasada, istenen büyüklükteki çiftlik arazisinin amaç dışı kullanımını önleyici kurallar var idiyse de, bu yasa o

tarihte Cumhurbaşkanı olarak görev yapmakta
olan Fahri Korutürk tarafından veto edilmiştir.
Cumhurbaşkanı’nın veto gerekçesinde şu sözler
yer almaktaydı: “Her ne kadar kentte yaşayanların
gereksinmelerine yanıt verecek ise de, böyle bir
girişimin çiftlik toprağının azalmasına yol açacağı
ve Atatürk’ün bu çiftliği kurmadaki gerçek amacının gerçekleşmesine engel olacak derecede küçülmesi sonucunu doğuracağı kuşkusuzdur”.
Ne var ki, aradan kısa bir süre geçtikten sonra,
TBMM, yasa önerisini yeniden görüşerek kabul
etmiş ve 1976’da 2015 sayılı yasa böylece yürürlüğe girmiştir (RG. 26 Haziran 1976, Sayı: 15628).
8.
Atatürk Orman Çiftliği olayına Anayasa
açısından bakıldığında şu noktalar üzerinde durulabilir:
a) Anayasanın 35. maddesi ile güvence altına
alınmış olan mülkiyet hakkı, bireye taşınmaz malının gelecekteki kullanım biçimini
belirleme yetkisini de tanımıştır. Kişi “ölüme bağlı tasarruf” yoluyla, taşınmaz malının
gelecekteki kullanımını biçimlendirebilmektedir2.
b) Anayasa’nın 63. maddesi, devleti, “tarih,
kültür ve doğa varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlamakla” görevlendirmiştir. Bu amaçla, devlet, “destekleyici ve
özendirici önlemler alır”. Atatürk Orman
Çiftliği’nin de, bir doğal varlık ve değer
olarak, Anayasa’nın sağladığı bu güvenceden yararlandırılması gerekirdi. Yapılan
bunun tam tersidir. 2007 yılında bir Çevre
ve Orman Bakanı’nın, TBMM Bütçe ve Plan
Komisyonu’na sunmuş olduğu görüşün tam
aksine, Anayasamız, “orman politikasının
hedefinin ormanların imar ve ihya edilmesi” olduğunu belirtmemiş; ormancılık politikasının “devlet ormancılığından millet ormancılığına geçiş” olacağına ilişkin bir kural
koymamıştır.
c) Son olarak, Anayasa’nın 2. maddesi,
Cumhuriyet’in temel niteliklerinden birinin
“hukuk devleti” olduğunu göstermektedir.
Anayasa’nın 125. maddesinde, yönetimin
her türlü eylem ve işleminin yargı denetimine tabi olduğu; 138. maddesinde de, yasama
ve yürütme organlarının yanı sıra yönetimin
mahkeme kararlarına uymak zorunda
olduğunu göstermiş bulunmaktadır. Bu
organlar ve yönetim ya da sıradan yurttaşlar,
“kabadayılık fıtratlarında olsa bile”, mahke-
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me kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve
bunların yerine getirilmesini geciktiremezler. Yargı kararlarının bağlayıcılığı ilkesine
ters düşen uygulamalar, sözler ve davranışlar, hukukun üstünlüğü ilkesiyle kesinlikle
bağdaştırılamaz.
9.
“Kaçak Saray” olarak adlandırılan yapının
kanımca göreceli olarak az önemli olan özelliği
maliyetinin yüksek oluşudur. Bu görecelilik, Hülya Avşar adındaki kişinin bile kendi villasını “daha
şatafatlı” bulduğunu söylemesiyle anlam kazanmıştır.
10.
Bana kalırsa, tartışılmakta olan yapının
asıl önemli olan yanı maliyeti değil, kaçak yapı
olma niteliğidir. Bu yönden bakıldığında, bu süreçte görev alanların, hem hukuki, hem de ahlaki sorumluluk altında bulundukları dikkat çeker.
Hukuki sorumluluğa konu olan pozitif ya da negatif eylemler konusunda, 5237 sayılı Türk Ceza
Yasası’nın 182-186. maddeleri arasında öngörülmüş bulunan “imar kirliliği” kurallarına ve yaptırımlarına göz atmak yeterlidir.
Hukuki ve ahlaki sorumluluk altında olanlar arasında, karar değiştiren koruma kurulları ile, bakanlıklar, belediye, mimar ve plancılar da dahil
olduğu halde, bürokraside görev yapanlar ve olup
bitenler karşısında türlü nedenlerle sessiz kalmayı
yeğleyen halkın kendisi de vardır. Bunların sorumluluğundan daha az olmayan bir sorumluluk da,
hiç kuşku yok ki, hukuk devleti ilkesinin çiğnenmesine seyirci kalmakla yetinmeyip kuralların çiğnenmesi eylemini fiilen işleyen Cumhurbaşkanlığı
ve Bakanlar Kurulu’dur.
11.
Atatürk Orman Çiftliği’nin karşı karşıya
kaldığı durum, bir doğal değerin tahrip edilmesiyle sonuçlanan sıradan bir yapılaşma olgusu
değildir. Olayın ardında, “Gerçek Devlet Adamı”
Atatürk’ün ve Kemalist düşünce ve uygulamaların
izini silme kastının bulunduğu gün gibi açıktır. Bir
başka deyişle, Osmanlı yönetimine son vermeyi
başarmış bir büyük insandan ve ondan geriye kalanlardan Osmanlı dönemi hayranlarının öç alması girişimidir yaşanan.
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DİPNOTLAR:
Ruşen Keleş, “Hukuk ve Ahlak Kuralları Açısından
Atatürk Orman Çiftliği”, Atatürk Orman Çiftliği ve Ankara’nın
Geleceği, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çağdaş
Sanatlar Merkezi, Ankara, 6 Ekim 2012.
1

2
Güven Dinçer, “Atatürk Orman Çiftliği: Yağmanın ve
Talanın Öyküsü”, Bir Çağdaşlaşma Öyküsü, Cumhuriyet
Döneminin Büyük Eseri: Atatürk Orman Çiftliği (Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çankaya Belediyesi ve
Koleksiyoncular Derneği, Ankara, 2008).

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ: BİR CUMHURİYET PROJESİ

Cemal Taluğ, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Kaçak Saray’a ilişkin hiçbir görüşme, hiçbir tartışma Atatürk Orman Çiftliği anılmadan yapılmamalı
diye düşünürüm. Bu nedenle sözlerime, Cumhuriyet Devrimi’nin büyük bir eseri olan, hem kırsal
topluma ve tarıma, hem de kent yaşamına ait görevleri bulunan AOÇ ile başlamak istiyorum.
Cumhuriyet, halkın %85’i kırsal alanda yaşayan,
sanayisi yok denebilecek durumda, hizmet sektörü gelişmemiş ve yeraltı zenginliklerinden habersiz bir Türkiye devralmıştır. Tarım, öz kaynaklara
dayalı bir kalkınma için en değerli olanak ve umut
durumundadır. Bu umudu gerçekleştirme yolunda kırsal alanda var olan her türlü feodal ilişkiyi
(toprak ağalığı, şeyhlik) çözmeyi ve kırsal emeği
özgürleştirmeyi hedefleyen Cumhuriyet’in kurucuları, bunun ancak bilgi temelli bir tarımla mümkün olacağına inanıyorlardı. AOÇ, bilgi temelli
tarımı geliştiren ve öğreten öncü bir işletme olarak
1925 yılında doğdu.
AOÇ’de örnek bir tarım yapılıyor, bitki ile bilgi
birlikte üretiliyor, atölyelerinde başta pulluk çeşitli
tarım aletleri geliştiriliyor, tarım sanayi tesislerinde
tarımsal gelirin katma değeri yükseltiliyordu.
AOÇ, kıra ait olduğu kadar kentlidir. Başkentin içinde oluşturulan,Güvenpark,Gençlik Parkı
ve Hipodrom gibi yeşil alanların sınırında, bü-

yük yeşil kent gerdanlığının tamamlayıcısıdır.
Cumhuriyet’in değerlerinin korunacağı, geliştirileceği ve yaşama geçirileceği bir okul olan
Ankara’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle,
aynı zamanda, yeni insan, yeni yaşam ve yeni toplumun özgün bir projesiydi. Bir tarımsal işletme
olmanın ötesinde, topluma açık sosyal mekânlar
içeriyordu. Karadeniz Yüzme Havuzu ve içinde
çay bahçesi ile gazino da barındıran Marmara
Köşkü bunların başlıcalarıydı. Ankaralılar yüzme
havuzuyla olduğu gibi, cam şişede pastörize sütle
de ilk kez AOÇ’de tanıştılar.
Atatürk kendi parasıyla gerçekleştirdiği AOÇ’ye
büyük önem vermiş, yer seçiminden başlayarak
tüm gelişmeleri yönlendirmiş ve yönetmiştir. Çiftliğin planının 1934 yılında ErnstEgli tarafından yeniden düzenlenmesi ve yine Marmara Köşkü ve
Bira Fabrikası gibi başlıca yapı gruplarının Egli’nin
tasarımı olması, Atatürk’ün çiftliğe ne denli önem
verdiğinin somut kanıtlarıdır.
Atatürk 11 Haziran 1937 tarihinde başvekilliğe
yazdığı yazıyla, Orman Çiftliği’ni, üzerindeki tesis,
demirbaşlar ve hayvan varlığıyla birlikte hazineye bağışlamıştır. Atatürk, çiftliğini ulusa armağan
edişi nedeniyle kendisine teşekkür telgrafı çeken
TBMM Başkanı Abdülhalik Renda’ya kısa bir yanıt
gönderir; “yapılan bir vazifedir.”
AOÇ I. 39°55'51.4"N 32°47'57.3"E
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Atatürk Orman Çiftliği’nin Atatürk’ten sonrası ne
yazık ki çok acı ve üzücüdür. Devlet eliyle ve
devlet kurumlarıyla gerçekleştirilmiş bir aymazlık,
daha kötüsü bir talan ve yağma öyküsüdür. Bu süreci daha 1940’larda başlatan, kamu kuruluşlarının sağından solundan toprak parçaları koparmaları olmuştur. Bu süreçte, AOÇ sadece topraklarını
değil, bütünlüğünü ve anlamını da yitirmeye başlamıştır.
Ne üniversiteler, ne yerel yönetimler, ne meslek kuruluşlarımız, ne sivil toplum kuruluşları, AOÇ’nin
misyonunu güncelleyecek, toplumla buluşmasını
güçlendirecek kapsamlı öneriler ortaya koyabildiler, bu yönde etkili girişimlerde bulunabildiler.
Bu sürecin farklı dilimlerinde bir akademisyen, bir
oda başkanı, bir rektör olarak yer aldım, ama herşeyden önce, sürecin tamamında Cumhuriyet’in
değerlerine gönülden bağlı Ankara’da yaşayan bir
yurttaş olarak bulundum. Geldiğimiz noktada görevimi istenen ölçüde yapamadığımı kabul etmek
durumundayım. Benim durumumu paylaşan çok
insan olduğunu da düşünüyorum.
Uğur Mumcu demiş ki; daha biz Atatürk’ün
çiftliğini bile koruyamamışız, ilkelerini nasıl koruyacağız? AOÇ’de yitirilen yalnız arazi varlığı değil, Cumhuriyet’in ona yüklediği anlam ve
felsefedir. AOÇ, Cumhuriyet’in kurucusuyla ve
Cumhuriyet’in varlığıyla özdeşleşmiştir. Cumhuriyet coşkusunun ve özgüveninin simgesidir.
Cumhuriyet’in, batılılaşma, çağdaşlaşma ve bilimsel bilgiye yönelme çabasının ürünüdür.
Güftesi Aka Gündüz’e ait olan Ankara Marşı’nda
“yoktan var edilmiş” bir şehir olarak tanımlanır
Ankara. Bu tanım aslında en çok AOÇ’ye uyar.
Herkesin “burada çiftlik olmaz” dediği kurak ve
bataklık bir alanda gerçekten yoktan var edilmiştir.
Bu noktada sözü artık “Kaçak Saray”a getirmeliyim.
Bu sarayı farklı özellikleri ile tanımlayabiliriz:
(1) Cumhuriyet karşıtlığıdır. AOÇ’ye vurulan en
son ve en büyük darbedir. AOÇ’nin sonunu getirme girişimidir. Cumhuriyet’in simgelerinden
birinin daha yok edilmesi çabasıdır. Aslında,
Cumhurbaşkanlığı makamının yer değiştirmesiyle,
Çankaya Köşkü de itibarsızlaştırılarak bir taşta iki
kuş vurulmuş olmaktadır.
(2) Çevre katliamıdır. Geniş yollar açılmış, büyük
binalar yapılmıştır. Bir taraftan, saraycık, kongre
salonu ve cami yapılmaktadır. Resmi açıklamalara
göre 10 000 ağaç sökülmüştür. Kentleri durmadan
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betonlaştıran, ormanları, meraları, otlakları, yaylakları yağma ve talana açan, dereleri tutsak eden
özelleştiren bir AKP iktidarıyla bu “Kaçak Saray”
uyumludur. “Biz çevrecinin daniskasıyız be!” diyen Cumhurbaşkanımıza da layıktır.
(3) Hukuksuzluk anıtıdır. “Kaçak Saray” için
defalarca yargı kararı alınmış; her defasında dönemin Başbakanı,“bize kimse mani olamaz, burayı
açacağım, içine oturacağım” demiştir. Mimarlar
Odası Ankara Şubesi hukuk mücadelesinin ön
safında yer almış, adeta bir hukuk bürosu olarak
çalışmıştır. Mimarlar Odası özellikle son yıllarda sadece “Kaçak Saray” değil, bütünüyle AOÇ
savunuculuğunun bayrağını taşımış; son derece
etkili, çağdaş, etkileyici, içinde defileler, dramalar
olan mizah ve akıl temelli, çok renkli açık hava
eylemlerine öncülük yapmıştır. Kendilerine olan
saygımı, sevgimi ve hayranlığımı bir kez daha yinelemek isterim.
(4) Etik açıdan çok boyutlu bir “yanlış”tır. Hak
ihlalidir. Atatürk, AOÇ’yi topluma açık bir mekân
olarak tasarlamış ve bu doğrultuda topluma armağan etmiştir. AOÇ’nin geniş bir kısmında etrafı
demirlerle çevrili, komando taburuyla korunan,
yanına dahi yaklaşılamaz bir saray yaptırılması, bu
saray ne için ve kimin için olursa olsun, Atatürk’ün
vasiyeti ile çelişiktir. Bir vasiyetin hem lafzında
hem de ve daha önemlisi ruhunda hiçe sayılmasıdır. AOÇ’de herkesin eşit olarak yararına açık olmayan ve orijinal misyonuna aykırı alanların varlığının, hukuk açısından çeşitli taktiklerle yasadışı
olmaktan kurtarılsa bile, etik açıdan hiçbir şekilde
savunulamayacağı görüşündeyim.
(5) Görgüsüzlükve israf simgesidir. 21. yüzyıla
hiç yakışmayan, demokratik rejimlerde örneği
bulunmayan bir şatafat ve gösteriş abidesidir. Maliyeti çok yüksektir. Ağaçlar kesilerek yapılan bu
sarayın iç mekânlarında yurt dışından getirilmiş,
tanesi 2-3 bin avro olan ağaçlar bulunması tam
bir kara mizahtır. Binanın rüküşlüğü ortadadır;
ancak içsel şatafatı henüz halktan saklanmaktadır.
Cumhurbaşkanı’nın “bu saray milletin malıdır ve
Türkiye’nin itibarıdır” sözlerine Deniz Baykal’ın
cevabı yerindedir: “Bu saray Türkiye’nin itibarının
değil, senin itibar açlığının göstergesidir.”
(6) Kaçak Sarayın mimari ve estetik değeri tartışmalıdır. Bu konuya benim girmem, Özellikle
Mimarlar Odasının bir etkinliğinde bu konuda
konuşmam haddini aşmak olur. Ancak son yıllarda Ankara’da yapılan kimi kamu binaları, Kuzey
Ankara Projesi ve trajikomik Ankara giriş kapıları
ile bizi bu mimariye alıştırmaya çalıştıklarını söyleyebilirim.

“Kaçak Saray” AOÇ’nin sonu mudur, yoksa
AKP’nin sonu mudur diye sorarsanız, ben AKP’nin
sonu olacağına inanıyorum. Bunun için “Kaçak Saray” mücadelesini son derece değerli buluyorum.
AOÇ konusunda Ankaralıların güçlü bir hareketi
hayata geçirmelerini bekliyorum.
Çinlilerin özellikle fidan dikerken kullandıkları bir
özdeyişleri var; “bu işi yapmanın en güzel zamanı
20 yıl önceydi, 40 yıl önceydi” derler ve hemen
eklerler: “İkinci en güzel zaman ise şimdi. ”Benim
gibi, birinci en güzel zamanı gereğince değerlendirememiş olan dostlarıma sesleniyorum: Gelin,
hemen, AOÇ’yi “Kaçak Saray”dan da, kuruluş
ruhuna ve felsefesine aykırı tüm çirkinliklerden
de kurtarma mücadelesine omuz verelim. Gelin,
AOÇ’yi dünyanın en güzel kamuya açık parklarından, en saygın yeşil öğrenme merkezlerinden birisi yapma çalışmalarına hemen şimdi başlayalım.
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Doğruluğuna inanmadığımız bir belediye, kenti
bir gece kulübüne, ya da yandaşları için bir rant
ve kâr beldesine dönüştürürken, kendi tarafımızda
olduğuna inandığımız belediyelerden ne beklememiz gerekiyor?
Bunun gibi daha birçok soru var. Bunları kendimize, bizim için çalıştığını iddia eden politik gruplara sormalıyız. Bence, ‘var mı bana yan bakan?’
mentalitesi taşıyan kişileri eleştirmekten ziyade,
inanmayı istediğimiz kesimlerden, zorla, sorumluluklarını yerine getirmelerini istemeli, onlara
yardım etmeli, baskı yapmalı, bizim gibi düşündüğünü iddia eden belediyelerin kapısına dayanmalıyız. 11 yıldır bunları yeterince yaptığımıza inanmıyorum. Bıçak kemiğe dayanınca ayaklanmak işe
yaramıyor. En güzel örneği Kuğulu Park’ın başına
gelenler. Bugün kimse Kuğulu Parkı konuşmuyor.
Kuğulu Park’ın bugünkü hali hoşumuza gidiyor
mu? Neden bu kadar çabuk unuttuk?
Asıl burada, 1980’lerde yoğunlaşan Post-Modernizm modasına ne kadar çabuk kapıldığımızla ilgili
birkaç söz etmek isterim.
İkinci Meşrutiyet’ten bu yana Türkiye’de kültür,
sanat ve politika alanları, ülkeyi temelden
polarize eden iki karşıt görüş arasında bocalamayı
sürdürmektedir. Bu uçlanmaya ister doğu-batı,
ister ulusal ve uluslararası, ister laik ve Müslüman,
ister laik ve laik olmayan Müslüman, ister gelenekçi ve yenilikçi, ister sol ve sağ olarak bakalım, Türk
aydını, çoğunlukla, henüz hangi yolda yürüyeceğinden pek emin değil. Sokaktaki, üniversitedeki
ve henüz yok olmamış birkaç köy ve kırsal alandaki tabloya baktığımda, çoğunluğun bir kimlik sorunuyla derdi olduğunu ama buna açıklık getirmek
için de hiçbir zorluğa ve özveriye niyeti olmadığını görüyorum. Bugün Türkiye genelinde çoğunluğun birlik olduğu tek değer, para kazanmak ve
tüketmek gibi görünüyor. Değer bu olunca da, o
anda parlayan birkaç soruna alelacele bakıp sonra
yine rahatımıza dönmek en uygun yol gibi görünmeye başladı.
Tarihi sevmiyoruz; resmi tarihleri kolayca kabul
edebiliyoruz; bazı doğruları kabul etmek zorumuza gidiyor, onurumuzu kırıyor; kendini bilmek
istememek durumu var. Avrupa’nın her üretimini tüketelim, ama Avrupalı olmayı istemeyelim.
Avrupalı olmak yolundaki bütün tarihi çabaları,
özgürlüğümüze ve kimliğimize darbe olarak görelim, sonra da Avrupa’yı ve Batı’yı inkar eden güçleri de kendimize karşı görelim.
1980’ler Türkiye için olduğu kadar dünya için de
sarsıntılı yıllar oldu. O güne kadar dengeyi tutan

normatif değerlerin sorgulanmaya başlamasıyla,
toplumsal birlik sağlayan bir konsensüsün olmadığı görüldü. Bu sorgulama her ne kadar sağlıklı
idiyse de, kavramsal temelini olduğu gibi Batı’dan
aldı; Türkiye’deki modernliği bir üst gücün sömürgeleştirmesi olarak gördü. Türkiye’nin modernleşme gayretini ve Cumhuriyet’in bu yöndeki
eğitim ve yapılandırma çabalarını bir sömürgeleştirme olarak görmek, ne yazık ki, tam olarak
gerçekleşmesi de zor olmuş ve gecikmiş olan bir
modernleşme çabasına ağır suçlamalar yüklemek,
bir galeri ya da opera binasını, bir kız enstitüsünü
faşist bir bina olarak tasvir etmek, Avrupa’nın kendi durumu, kendi kapalılığı ve çoktan yerleşmiş,
kalıplaşmış modernliği için ürettiği kavramları ve
eleştirileri olduğu gibi almak, yani kopyala-yapıştır (copy-paste) yapmaktır. Maalesef 1980 yılları
Türk kopyacılığının postmodern eleştiri konusundaki örneğini teşkil eder. Ne yazık ki, bu hazır
ve moda eleştiriyi yapanlar, sonra kendi kazdıkları
kuyuya düştüler diyebiliriz. Acaba bugün Selçuk
mimarisi benzetmeleriyle karşımıza çıkan zavallı yapıları ne denli özgürlükçü buluyorlar, merak
ediyorum.
Çok sevdiğim ve takdir ettiğim birçok mimarlık
tarihçisi Cumhuriyet döneminin son derece ince
detaylarla, temiz hatlarla çizilen, mütevazi sayılacak yapılarını bu denli ağır eleştirdiklerine
göre, günümüz Selçuklu mimarisini herhalde çok
seviyorlardır.1980’lerde Türkiye’nin modernleşmesi garip bir yabancılaştırma ve zorlama gibi gösterilmiş; ulusun inşası ya da halkın eğitimi, Köy
Enstitüleri, özgürlüğe ve halk kültürüne bir engel
gibi gösterilmiştir. 1980’lerin, her ne pahasına
olursa olsun merkezi idareye karşı gelme dürtüsü,
yanlış ve yapay bir bilince yol açmıştır. Ne kadar
acı; bugün karşımızda laik bulmadığımız için benimseyemediğimiz bir idare olmasa, belki de bu
tavırla modern döneme ait yapıları, eleştirdiğimiz
ve bizi değiştirmiş olan bir gücün simgesi oldukları için kendimiz yıkacağız!
Tarihi yapılar, ideolojiler, değer ve eğitim sistemleri, sırf tarihi oldukları için korunmazlar. Bellek,
yeryüzündeki varlığı konusunda insana anlamlar
veren içerikler taşısa da, bunlar yanında,tarihten
kalan şeylerin en önemli işlevi, bugünün değerlerine ayna tutmak, bugün yaptığımız şeyleri kıyaslayacak, ilerlemeyi, insanın nereden gelip nereye
gittiğini gösterecek, hatta bazı bilgileri de saklayacak olmaları.
Atatürk Orman Çiftliği bir mesire yeri, bir hayvanat bahçesi, bir yeşil alan olma yanında, bir deneme çiftliği ve bir örnek yeşillendirme alanı idi.
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Ben tam 40 yıl burada atımla gezdim, her köşesini
çok iyi biliyorum. Ama 1980’lerden itibaren buraya herkesin göz diktiği de bir gerçek. Rahmetli Sevim Buluç burada Frigyalılar’dan kalma, atlarıyla
birlikte gömülen Frigyalı kralların anıt mezarlarını
bulmuştu. Soruyorum: 1980’lerde bu buluntular
neden korunmadı da, Atatürk Orman Çiftliği, Ankara Gençler Birliği ve Devlet Mezarlığı için bölük
pörçük edildi? Nerdeyse 20 yıldır, atla dolaşırken,
Ankara’lı bazı doğa sevenlerin ellerinde plastik şişelerle ağaçları suladığını çok iyi anımsıyorum.
Bunu kendilerine vazife edinmişlerdi. Peki neden
başka kimse Atatürk Orman Çiftliği için o tarihlerde bazı taleplerde sorgulamalarda bulunmadı?
Türkiye’de deneme çiftlikleri çok önemli bazı
işlevleri yerine getirmiştir. Bunların başında da
Atatürk Orman Çiftliği’nin mandırası gelir. Zira
burada ciddi araştırmalar yapılırdı. Ticari firmaların yutturmalarına karşı bu son derece önemli
bir işlev. Tavukçuluk bugün Türkiye’de korkunç
ticari ellere terkedilmiştir, adeta bir tavukçuluk
mafyası vardır. Atatürk Orman Çiftliği’nin bu işlevi çok önemliydi. Kuluçka tavuklarım için oradan
yumurta bile aldığımı çok iyi anımsıyorum. Atatürk Orman Çiftliği’nin tavukçulukla ilgili kesimi
ise, Yeni Mahalle ve İstanbul yolu arasındaki araba
şeritleri altında kaldı;ama buna da kimse ses çıkarmadı.
İngilizcede bir söz var: Kuruşlara dikkat et, liralar kendi başının çaresine bakar. Bizler birçok
şeyi önemsemiyoruz, nelere değer vermemiz
gerektiğini kestiremiyoruz, ufak kıvılcımlar sonra
büyük yangınlara dönüşüyor.
Kant, 3. kritiğinde, aynı değere inanma anlamına
gelen ‘Consensus’ (konsensüs) terimini kullanır.
Ortak değerler, toplum ne denli çoğul olsa da,
toplumun bir arada ve dengeli olmasını sağlar. Bir
toplumda ne denli farklı kesimden, sınıftan insan
bulunsa da, özellikle de bugünün çoğulcu kültürel ortamı içinde, insanları birbirine bağlayan bazı
ortak değerler önemlidir. Bunun en kolay temini
dinle oluyor. Birçok politik güç de dini bunun için
kullanıyor. Ama bilginin, duyumsal ve zihinsel farkındalığın geliştirildiği bir eğitimde, insanlar kendi özgürlüklerinin teminatı olan başka değerlerde
birleşiyorlar. Bugün sarayı eleştiren, AOÇ’nin yıkımından dem tutan birçok ‘modern’ görünen genç,
bebeklerini, çocuklarını AVM’lerde gezdiriyor. İnsanlar doğaya çıkmıyorsa, herşeyi hazır bulmayı
bekliyorsa, tabii ki AOÇ’nin de, yeşilliklerin de bir
değeri olmadığına inanacaklar. O vakit, bugünün
konsensüsü (consensus), din kadar, hatta daha bile
çok sağlayan, para ve köşeyi dönme oluyor. O
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vakit, kaçak sarayların, doğanın tahribatının, saldırganlığın, Selçuklu değerlerini benimsediğine
inandırmaya kalkışan bir mimarinin üzerinde konuşmaya bile lüzum yok.
Sokak köşelerindeki ufak tahribatlara, sokağımızdaki birkaç ağacın ve yürüme özgürlüğünün
korunmasına, daha henüz saldırılmamış, dikkati
çekmemiş güzelliklere, kentsel dönüşüm lafı ile
bundan sonra göz dikilecek alanlara, güzel ve korunması gereken yapılara dikkatimizi yöneltelim.
Mimarlar Odası olarak, saldırılan değerlerin korunması kadar, doğru mimari değerlerin oluşturulması
için mimarlık eğitimi programlarına karışmak, bu
konuda okullarla ilişkiler kurmak, gençler için yayınlar yapmak, hatta gençlerin, çocukların mimarlık kültürlerini oluşturacak programlar uygulamak
bence birinci derecede önemli. Böyle bir alt yapı
oluşturmak benim kanaatimce saldırılan alanların
korunması kadar Mimarlar Odası’nın görevidir. Bu
görev yaygınlaşıp yerine getirilirse, mimari değerlere saldıranlar da azalacaktır. Umarım AOÇ için
başlatılan kurtarma harekatı başarılı sonuçlanır,
ama demokratik bir ülke istiyorsak, korumak istediklerimize onlar saldırıya uğramadan sahip çıkmalıyız. AOÇ maalesef öyle olmadı.

nin son hamlesiydi.
Böylece, bir ucunda parti merkezi, diğer ucunda
“AK Saray” olan, partiyi “Başkan”a bağlayan
Söğütözü Caddesi, yeni “parti devleti”nin
alternatif protokol yolu oldu. Atatürk Bulvarı’nın
tahtına kondu. “Başkan”ın ziyaretçileri, çevre
yoluna sapacağından, “Opera”,“Zafer”, “Lozan”
meydanlarından, heykeller arasından geçmekten
“kurtuldu”.
Başkentin “AKkent”e dönüştürülme projesi, 29
Ekim’de tamamlanıyor.
Asıl “2. Cumhuriyet”, o gün başlıyor.

İstanbul’dan ithal Laila2 da, parti ve cami gelince
kebapçı oldu.
Tabii iktidarın mıknatıs etkisi hemen kendini
gösterdi ve bölge, bir anda çekim merkezi haline
geldi. TOBB, üniversitesini oraya kurdu. Armada
alışveriş merkezi genişledi. Parti binasının çaprazına Ticaret Odası’nın büyük kongre merkezi
yerleşti. Yandaş medyanın “Alo Fatih” hattı o
caddeye çekildi. İş kuleleri, plazalar, gökdelenler
pıtrak gibi bitti. İş takipçileri için lüks oteller
dikildi. Çukurambar-Söğütözü hattında, bir “Akhattan” yaratıldı.
Artık şehrin ana arteri, Söğütözü Caddesi’ydi.
***

Can Dündar’ın 19 Ekim 2014 tarihinde Cumhuriyet
gazetesinde yayınlanmış olan “İkinci Cumhuriyet’e
10 Gün Kaldı” başlıklı köşe yazısının tekrar basımıdır.
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/131935/ikinci_
Cumhuriyet_e_10_Gun_Kaldi.html (Erişim: 19 Şubat 2015)
1

Şimdi tahmin edin, 29 Ekim’de hizmete açılacak
yeni Başkanlık Sarayı nereye inşa edildi?
Bildiniz!
Söğütözü Caddesi’nin diğer ucuna...
Atatürk Orman Çiftliği’nin enkazı üzerine saray
yapılması, kentsel ve siyasal dönüşüm stratejisi-
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Editörlerin Notu: 2000’li yıllarda Ankara’da özellikle
gençlerin tercih ettiği içkili eğlence mekânlarından biri.

2

YERİ GELMİŞKEN BİR KEZ DAHA:
“TARİHTE OLAYLAR İLKİNDE TRAJEDİ
İKİNCİSİNDE KOMEDİ OLARAK TEKERRÜR EDER...”1

Güven Arif Sargın, Prof. Dr, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Marks’ı sosyal ve politik tarihçi sıfatıyla ünlendiren başyapıtı hepimiz biliriz: 1851-1852 yılları
arasında kaleme aldığı “Louis Bonaparte’ın 18.
Brumaire’i” (The Eighteenth Brumaire of Louis
Bonaparte), Fransa’da cereyan eden 1851 coup
d’état’sına ilişkin çarpıcı bir tahlil içerir; özellikle bu süreç zarfında yer tutan siyasî özneler üzerinden, tarih yazımına ilişkin ilginç saptamalarda
bulunur. Sol gelenek içerisinde bir tür milât kabul
edilen bu kısa ama özlü eserde, Marks’ın Hegel’e
atıfla, hepimizin yakın zamanlarda diline pelesenk
olmuş ünlü özdeyişi de yer alır. Şöyle buyurur üstat: “Hegel, bir yerde, şöyle bir gözlemde bulunur:
bütün tarihsel büyük olaylar ve kişiler, hemen hemen iki kez yinelenir. Hegel eklemeyi unutmuş:
ilkinde trajedi, ikincisinde komedi olarak.”2 Bu
özlü söz sarkastik/ironik bir dil içermekle birlikte, tarihsel materyalizmin olmazsa olmaz koşullarından, diyalektiğin yasalarından dem vurur ve
özetle, değişimin/dönüşümün koşulları, kuvvetleri
ve aktörleri aracılığıyla Marksist historiyografinin
muhteviyatını bize özetler.
Burada temel meselelere değinmekte yarar var:
Birincisi, herkes kendi tarihini yapar; bir diğer deyişle, ister siyasî iktidar ve isterse gündelik hayatın
içinde yer alan sıradan özneler olsun, her birey/
toplum kendi hayatını yaşamakla muktedirdir –
bunun içerisinde kaderciliğin olmadığının, tam
tersine bizleri sarmalayan sosyal fenomenler ve
ona başat özgür iradenin özellikle yer aldığını be-

lirtmek gerekir. Ancak tam da bu noktada ikinci
önerme gelir: Kendi tarihimizi yapmakla birlikte,
kendi keyfimize göre ve kendi betimlediğimiz koşullar içinde tarih yapamayız. Marks’a göre, hem
geçmişten bize aktarılan sosyal ve siyasî koşullara
bağlı bir tarih-yapımı (yazımı) ve hem de içinde olduğumuz/düşürüldüğümüz koşullara icazet veren,
gerektiğinde koşulların altında kalan ya da onlardan etkilenen bir tarih-yapımı (yazımı) söz konusu
olacaktır. Aslında hem geçmişe ve hem de o zaman dilimine denk bir tarih-yapımı, “zurnanın tam
da zırt dediği deliğe” denk düşer ve bu noktada
Marks, üçüncü önermesini keyifle yapar: geçmiş
kuşakların geleneği gerçekte büyük bir ağırlığa tekabül eder ve şu anı yaşayan kimi öznelerin üstüne
amansızca yapışıp kalır. Bu durum aslında bir tür
çelişkiye de işaret etmektedir; ne denli yeniliğe ve
dönüştürmeye yatkın bir pratiği kendimize “şiar”
edinirsek edinelim (ideolojik ülkümüz ne olursa
olsun), tarifsiz bir hiçlik ve ölümlü olduğumuzun
farkındalığından beslenen kesintisiz bir korkuyla,
geçmişin ağırlığı altında ezilmekten ve dolayısıyla
geçmişi ısrarla göreve davet etmekten kendimizi
alıkoyamadığımız anlar söz konusu olacaktır.
Marks’ın üçüncü önermesini dikkate almak gerekir; çünkü ölümlü olduğumuzun farkındalığı, şu
an içinde olduğumuz durumu açıklayacak nitelikte bir alt-metni de içermektedir: Yeri geldiğinde
bir tür soytarılığa varmaktan kaçınmadan, altında
ezildiğimiz tarihin külliyatına atıf-üstü-atıflar yaAOÇ I. 39°55'51.4"N 32°47'57.3"E
.
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parak, kendimizi emniyette hissettiğimiz isimler,
semboller, sloganlar ve temsiliyetler üzerinden,
öznel tarihimizi öykündüğümüz tarihler aracılığı
ile yeniden ve ısrarla konumlandırmaya çabalarız.
İşte bu yaman ikircikli durum, Marks’a göre tarihyapımı (yazımı) açısından çelişkisel ve bir o kadar
da marazi bir duruma, yani şizofrenik bir olgusallığa, hadi daha da ileri gidelim, “pratiğe” denk
düşmektedir. Dolayısıyla, bir tür ruh çağırmayı
çağrıştıran öykünmeci tarih-yapımının (yazımının)
üstesinden ne tür araçlarla gelebileceğimize dair
sorular, çok daha önemli olmakta ve salt tarih-yapımı bağlamında değil, tarih-yazımı kapsamında
da biz aydınlara ek görevler bahşetmektedir.
Bunalım (öznel, siyasi, iktisadi, vb.) çağlarında
daha da görünür kılınan bu şizofrenik durumun, bir
anlamda, “ölü-seviciliğinden” farklı olmadığının
altı, özellikle çizilmelidir – geçmişe duyulan akıl
dışı retorik ve geçmişin arketiplerine (mekânsal ya
da sosyal) öykünülen katıksız ideolojik bağ, tarihin tözünü bir fetiş nesnesine indirgeyecek kadar
güçlüdür (tarih bu kapsamda bir arzu nesnesine,
tarih yazıcılığı ise erotik bir ritüele dönüşmüştür).
Gerçekte bu öylesine güçlü bir bulanıklığa denk
gelir ki, zihni anlamda akıl tutulması ve duygusal
anlamda depresyona varan süreçlerle kaimdir. Bu
noktada Marks, özellikle siyasî iktidarı tekelinde
toplayan özne(ler) üzerinden trajedi ve komedinin nasıl zuhur ettiğinin izlerini 19. Yüzyıl Fransız
tarihine somut göndermelerle bize aktarmaya ve
dolayısıyla önermelerini sağlama almaya çalışır.
Bizim için de, bu noktada önemli olan, bahsi geçen amca-yeğen Bonaparte’ların iktidarına ilişkin
yorumlardır: Marks’a göre, yeğen Bonaparte öylesine çelişkili bir ruh hali içerisindedir ki, şöyle ya
da böyle, kimi kez şu ya da bu sınıfı kazanmaya,
kimi kez aşağılamaya çalışan ve en sonunda bütün sınıfları kendisine karşı ayağa kaldıran anlamsız bir iktidar görünümündedir. Pratikteki bu kararsızlık, belirsizlik, hükümet işlerinde eleştiriden
kopuk, buyurgan ve mutabakata tamamıyla kapalı,
kesin üslupla ve her şeyden öte, körü körüne tarihi
öznelerden (bu bağlamda amca Bonaparte) kopya
edilen pratiklerle, yeri geldiğinde patetik addedilebilecek karşıtlıklar meydana getirmektedir.3 Tüm
bu çelişkilerin merkezinde ise, yukarıda zikredilen
ve tarih-yapımı sürecinde öznede yansıyan/oluşan
“vehimler”(sürekli yanılsamalar, saplantılı tahayyüller, mesnetsiz korkular ve patolojik halüsinasyonlar) yer almaktadır – sonuç olarak, aynı suda
yıkanılamayacağına dair “diyalektiğin yasası”,
saplantılı bir biçimde es geçilmekte, yukarıda zikredilen vehimlere bağıl olmak kaydıyla, özellikle
geçmişi ısrarla göreve çağıran ideolojik pratiklere
yer verilmektedir.
Yeğen Bonaparte’ı hokkabazlığa indirgeyen bu
sürecin, Marks’ın gerçekte endüstriyel kapitalizmi tahlil ettiği ve dolayısıyla devlet ve burjuvazi
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arasındaki gizli ya da açık iktidar ilişkisini açığa
vurduğu bir “risale” ve onun da ötesinde bir tarihyazımı önermesi olduğunu kabul ederek tartışmamızı sürdürmek yerinde olacaktır: Bu baptan bakıldığında, kendi meslek alanımıza dair söyleyeceklerimizin, kente ve mimarlığa, kısacası mekâna
dair önermeler de içermesi gerekir. Öte yandan,
bu konuda yazılmış ve dahi söylenmiş külliyata
değinmek, bu kısa sunumun içeriğini zorlayacak
niteliktedir – yine de görevimizi yerine getirmek
adına, örneğin Walter Benjamin’in “arkadlarını”4,
David Harvey’in 19. Yüzyıl Paris güzellemesini5
ve son olarak da, yakın dönemde yayımlanan,
Andy Merrifield’ın “yeni kent muamması” tadında
kaleme aldığı kitabını6, yukarıda tariflenen iktidar
sorunsalı bağlamında okumak yerinde olacaktır.7
Öyleyse, söylenilenleri yinelemek yerine, tarihle
ilgili meselemizin bizi doğrudan konumlandırdığının bilgisiyle hareket ederek, “soytarılıkla” “devrimcilik” arasındaki tercihimizi yapmakla yükümlü olduğumuzu, her daim anımsamakla yetinelim
ve aforizmayı bir kez daha yineleyelim: “bütün
tarihsel büyük olaylar ve kişiler, hemen hemen iki
kez yinelenir: ilkinde trajedi, ikincisinde komedi
olarak.”
(kaç)Ak Saray...
Gelelim Türkiye’de cereyan eden yakın dönem
siyasetin marazi yapısına – eskilerin değimiyle,
hal-i pür melâline (acınası durumuna). Tabii, bu
tahlili yaparken, özellikle yukarıda zikredilen patolojik durumun, yurdumuzun özgün koşullarına
bağdaşık ne tür mekânsallaşmalara yol açtığına
dikkat çekerek ve yeri geldiğinde somut örneklemelerde bulunarak ilerleyeceğim. Ancak öncesinde, iktidar-mekân çatışmasına dair, bildik bir-kaç
kavramı ve dolayısıyla ismi de, kısaca zikretmek
isterim: İktidar, güç ve mekân trilojisi üzerine, neredeyse Foucault’dan bu yana, uzun bir süredir ve
sistemli bir şekilde yazılıp çiziliyor ve meselenin
hakkını verecek kadar da engin bir külliyat oluştu8
– Türkiye coğrafyasında da bu anlamda bir araştırma aksının oluştuğunu, hasbelkader bu alana ilgi
duyan ve katkı vermeye çalışan bir akademisyen
sıfatıyla, rahatlıkla söyleyebilirim. Bütün bunlara
karşın, ünü ulusal sınırların ötesine, uluslararası
ortama taşınan yeni bir fenomenle karşılaşınca,
henüz siyaset ve akademik çevrelerin görevlerini
tamamlamadığı/tamamlayamadığı ve bu meseleye
dair söyleyecek daha çok sözümüzün/tahlilin olduğunu da rahatlıkla iddia edebiliriz.
Kapitalist saiklerin, ideolojik güdülerin henüz tam
anlamıyla ilga edilemediği gerçeğinden hareketle,
toprağa dayalı sermaye birikimi modelinin miadını doldurmadığını biliyoruz; üstelik sermayedar
sınıfı ve devlet bürokrasisi arasında cereyan eden
açık ittifakın da, özellikle kentsel mekânın bir anlamda dönüştürülmesi üzerinden rant elde ettiği

yönünde, elimizde yeteri kadar veri, deneyim
mevzubahis. Öte yandan, bu fenomenin akıl ve
izanı bu denli zorlayarak, Türkiye’de ve üstelik tek
bir siyasi öznenin sıfatında toplanarak zuhur etmesi, yukarıda kısaca değindiğim “sermaye birikimi
rejiminin” çok daha ötesinde yeni malzemeleri
ve dolayısıyla tahlilleri göreve davet ediyor. Tahlil amacıyla uzun uzadıya yeteri kadar yerimizin
olmadığını biliyorum; dolayısıyla, bu fenomenin
hangi başlıklar üzerinden dikkat çektiğini belirterek sözümü tamamlayayım. Birincisi, tarih-yapımı
(yazımı) açısından marazi bir durumla karşı karşıyayız ve bu durum, yukarıda defaatle zikrettiğim
Marks’ın ünlü sözünü bir kez daha anımsatıyor:
“bütün tarihsel büyük olaylar ve kişiler, hemen
hemen iki kez yinelenir. İlkinde trajedi , ikincisinde komedi olarak.” Dolayısıyla, hem tarih-yapımı
ve hem de tarih-yazımı kapsamında bir tür (adını
istediğimiz biçimde verebiliriz) komediyle/parodiyle/operetle karşılaştığımız kesin —ancak, bu
yapıyla (sarayla) özdeşleşen siyasi öznenin düştüğü/düşürüldüğü, Marks’a göre soytarılığı bir yana
bırakalım ve tahlilimizi yapı üzerinden derinleştirmeye çalışalım– Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı
(nam-ı diğer ismiyle Başkanlık Külliyesi).
Kesintisiz iki yıldır inşa edilen ve rakamsal olarak algımızı zorlayan bu büyüklükte bir yapının
yarattığı iktisadın ikinci bir başlık olarak tahlile
mazhar olduğunu belirtmeliyiz. Kâr-zarar dengesini her daim gözeten burjuvazinin bile onay
veremeyeceği akıl dışılığın (irrasyonel tutumun)
ne anlama geldiğini tartışmaya açmakla yükümlü
olduğumuzu düşünüyorum. Üçüncü bapta, çevrenin tahribatına dayalı ve toprağı bir tür arzu nesnesine indirgeyen akıl tutulması gelir ki, bunun salt
AOÇ alanının ihtiva ettiği doğal ve kültürel peyzaj
olarak adlandırdığımız ve toplumsal belleğimizde
yer edinen kimi kalitelerin çok daha ötesinde bir
tahlile gereksinim duyduğu aşikâr.
Gelelim biz meslek erbabı açısından durumun zavallı haline: Yukarıda sıraladığım akıl tutulmasının
bir tür tezahürü olarak görülebilecek bu durumun,
ne çağdaş şehir planlama ne de mimarlık alanında, sözü geçen siyasî özneyi haklı çıkaracak bir
tarafı mevcut değil. Cumhurbaşkanlığı makamının
ısrarla söylediği, “Ankara’nın bir Selçuklu başkenti olduğu ve dolayısıyla adı geçen tarihsel dönemin mimarî üslubunun stilize edilmesine ilişkin”
değerlendirmelerin, ne sanat ve mimarlık tarihi,
ne kent tarihi ve sosyolojisi ve ne de tasarım yöntembilimi açısından herhangi bir geçerliliği yok
– hurafelere dayalı bir retoriğin kültür ortamlarındaki basit dışavurumu olarak addedebileceğimiz
bu hezeyanı, biz sade meslek insanlarının kabul
edebilmesi, olanaklı görünmüyor. Koca yapıyı tasarlayarak siyasî iradeye inşa ettiren (kakalayan)
mimar müelliflerin ise, bilimsel ve mesleki formasyon yetersizliğinden değil, önce meslek etiği

ve sonrasında da Kant’ın buyurduğu “saf ahlakın”
eksikliğinden dolayı yargılanması gerekiyor. Yukarıda başlıklar halinde zikrettiğim bu yeni fenomeni, bizlerin kaçınılmaz bir biçimde ve sürekli
olarak bilimsel ve etik çerçevelerde tahlil etmemize ihtiyaç var; bütün bunlarla birlikte, iktidarın da
siyasî bir çerçevede bu durumu idrak etmesi gerekir: Geçerliliği olan diyalektiğin yasasıdır – kamu
vicdanını zorlayan hiç bir mekân/saray, onu halka
rağmen inşa eden siyasî özneye varsıllık getirmemiştir. İnanmayan tarihi öğrenmekle yükümlüdür
– bu noktada, Marks’ın tahlil ettiği amca-yeğen
Bonaparte’ların akıbetine bir kez daha bakmanızı
şiddetle öneririm.

DİPNOTLAR:
Bu yazı, aynı döneme düşmekle birlikte farklı yayın ortamları için kaleme alınan iki kısa yorumdan derlenerek hazırlanmıştır. İlki Arredamento Mimarlık dergisi Aralık sayısı için
hazırlanmış; ikincisi ise, Bilim ve Gelecek dergisinin talep
ettiği kısa yorum için yazılmıştır.
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and Architecture within and against Capitalism (New York:
Princeton Architectural Press, 2008).
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ZAYIF TARİHSELLİK, BOŞ İDEOLOJİ
VE
LÜMPEN TARİHSELCİLİK

Uğur Tanyeli, Prof. Dr., Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Güncel ve saldırgan bir sarkazmı davet eden tasarımsal çocuksuluğu bağlamında ne kadar çekici
olursa olsun, Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerindeki yeni Cumhurbaşkanlığı Kompleksi’ni tek
eksen alan bir değerlendirme yapmak ufuk açıcı
değil. O nedenle, burada, onu konu değil, malzeme olarak ele alan, biraz daha geniş ölçekli bir
tartışma yapmak amaçlanıyor. Kuşkusuz, bu “ibretengiz” kompleksi birçok açıdan tartışmak mümkün. Sözgelimi, hukuki açıdan bu kaçak bir yapı.
Ancak bunu tartışmaya hiç gerek görmüyorum.
Türkiye’de devlet kurumlarının yaptırdığı yapılar
genellikle kaçaktır. Dolayısıyla, burada yeni bir
durumla karşı karşıya değiliz. Hiçbir askeri birlik
yakın zamana kadar ve muhtemelen şimdi de herhangi bir beledi nizama tabi değildir. Hiçbir koruma kurulundan geçirmemek suretiyle, elindeki
tarihsel binaları istediği gibi onarır, değiştirir, hatta
yıkar. Aynı şey, sözgelimi, yargı için de geçerlidir.
Kendi tarihsel binalarını koruma kurulu kanallarından geçirmemek suretiyle “restore ettirdiğini”
biliyorum. Örneğin, Rüknettin Güney’in yaptığı,
bugün Kadıköy Adliyesi olarak kullanılan yapının,
oradaki kurumun talepleri doğrultusunda doğramaları değiştirilmiş, tahrip edilmiştir. Türkiye’de
devlet kendi koyduğu kurallara kendisi uymamak
suretiyle, ne oranda hukuk devleti olduğunu her
seferinde ortaya koyar. Türkiye’de devletin temel
özelliği belki de yasaların üstünde olmasıdır. Yasalar halk içindir; devlet kurumlarını neredeyse
bağlamaz.
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Bu yeni kompleks, Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluş amacı ve statüsüyle çelişme bağlamında vahim mi? Tabii ki vahim, ama bu da yepyeni bir şey
değil. Üzerinde konuşmak hiç kuşkusuz gerekli,
ama benim onun üzerinde söyleyecek bir sözüm
yok. Öte yandan, Atatürk Orman Çiftliği’nin aşındırılması, Atatürk’ün mirasının tahrip edilmesi meselesi bağlamında tartışılabilir mi? Bunu da anlamlı bulduğumu söyleyemem. Çünkü, 1940’lardan
beri Atatürk Orman Çiftliği sürekli olarak aşındırılır
durur. Üzerinde bugün fabrikalar var, bir otel, bir
orduevi var, devlet mezarlığı var. Atatürk’ün mirasını aşındırmaktan söz edilirken, sözgelimi, Türk
Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu’nun 1980’in
askeri darbe hükümetince nasıl altüst edildiğine ve
o mirasın bağışlama koşullarında tanımlı kaynaklarını kullanmak suretiyle, Atatürk’ün vasiyetnamesinde tanımladığının aksine iki devlet dairesi yaratıldığına işaret edilebilir. Özellikle Anglosakson
hukukunda vahim bir ihlal olarak değerlendirilen
vasiyetname hükümlerinin hiçe sayılması meselesi
var o örneklerde. Kuşkusuz yeni Cumhurbaşkanlığı Kompleksi’nde de aynı durum geçerli.
Cumhurbaşkanlığı Kompleksi üzerine estetik bir
tartışma yapmak mümkün mü? Evet, ama şu kadarıyla yetinmek çok daha doğru olur: AOÇ arazisinde kötü bir mimar tarafından yapılmış kötü bir
bina var. 1000 odalı mı 2000 odalı mı? Kaç metrekare? Kaça mal oldu? Bilmiyorum. Sadece kötü
bir tasarım olduğu, dünyanın çoğu yerinde mimari

bir eleştiri zemininde çocuksu bir mimari iradenin
ürünü olarak değerlendirileceği rahatça söylenebilir. Daha fazlası o komplekse iltifat olur. Hatta
üzerinde konuştukça, bu tasarımsal saçmalık, yeni
akıl yürütmelerle yeniden ve yeniden üretiliyor ve
her seferinde anlamsız olana yeni anlamlar katılmak suretiyle, yapı bir anlamda meşrulaştırılmış
oluyor.
1
O zaman ne bağlamda tartışmak gerekiyor bugünkü iktidarın inisiyatifindeki bazı mimarlık ürünlerini ve girişimlerini? Ben şöyle bir çıkış noktasından
hareket etmeyi deneyeceğim: Maruz bulunduğumuz olgu nasıl bir kültürel politika tahayyülüdür
ki, Türkiye’de böyle Cumhurbaşkanlığı Kompleksi
gibi yapıların inşa edilebilmesini sağlıyor? Bunları üreten ne? Sözgelimi, bunları üreten “akıl”,
Antalya’daki Kremlin ve Topkapı Sarayı replikası
otelleri var edenle aynı akıl mı diye sorulmalıdır.
Hepsini tarihselci olarak nitelendirmek mümkün;
ama tümünü de aynı tarihselci tahayyüller biçimlendirmiyor. Benim önerim, örnek verilen otellerin aksine, Cumhurbaşkanlığı Kompleksi’nin bir
lümpen tarihselci yapı topluluğu olduğudur.
Lümpen tarihselcilik terimini Marx’ın lümpen
proletarya (lumpenproletariat) kavramından yararlanarak türettiğim aşikar. Bu kavramı açıklamak
için, Türkiye’de ve dünyada ortaya çıkmış ve çıkmakta olan bir dizi tarihselcilikleri benzeştirerek
düşünmenin yanlışlığı vurgulanabilir. Örneğin,
erken 19. yüzyılda Avrupa ve ABD’de egemen
olmuş Neo-Grek mimarlık hareketleriyle veya erken 20. yüzyıl Türkiyesi’ndeki romantik ulusalcı
mimarlıkla bugünlerde yüz yüze olunan kimi yerli tarihselcilikleri aynı çerçevede değerlendirmek
mümkün değil. Bunların aynı zihinsel paketin içine yerleştirilemeyişi, tarihsel biçim dağarına müracaatla üretilmiş her estetik ürünü tanımlayan tek
parametrenin bazı eski form repertuarı elemanlarını kullanmakla sınırlı olmayışından ötürü. Tarihselcilik uçsuz bucaksız bir yönelimler, gerekçelendirmeler, düşünceler ve ürünler toplamı oluşturur.
O yüzden, üzerinde konuşmak için genelleme
yapmaktan çok, presizyon içeren ayrımlar inşa
etmek gerekiyor. Bir tarafta Disneylandvari gerekçelerle yapılmış bir Kremlin Oteli varsa, bunun
tartışılabileceği düzlem, örneğin Cumhurbaşkanlığı Kompleksi’ni tartışma düzlemiyle aynı olamaz.
En azından onlardan ilki tarihselcilikse, ikincinin
lümpen tarihselcilik olduğunu teşhis etmek gerekir. Dikkat edilsin: Disneyland’de değil, Cumhurbaşkanlığı Kompleksi’nde somutlaşana “lümpen”
demek öneriliyor.
O halde lümpen tarihselcilik ne? Marx’ın ifadesi,
tam da sözcüğün sözlük anlamına sadık bir biçimde, “dokusu sağlam” proletaryanın yanısıra,

bir de “paçavra, lime lime, hırpani” proletaryanın
var olduğuna ilişkindi. Potansiyel olarak pekâlâ da
proletarya kapsamında olabileceği, çünkü emekçi
olduğu halde, dolayısıyla kendi özgül sınıf bilincini geliştirebileceği halde, uğraştığı örgün olmayan
işler ve içinde konumlandığı bazı özgül pratiklerin yarattığı engeller nedeniyle bunu başaramayan
grupların proleterliği olarak tarif ediyordu onu.
Emeğini satarak yaşadığı halde, sözgelimi, sanayide değil ama yol yapımı gibi kalifiye olmayan, süreksiz, değişken, süresi kararsız ve mekânı belirsiz
işlerde çalışanlar böyleydiler. Proleterdiler; ancak,
bunun farkına bile varmalarına imkan vermeyen
koşullarda çalışıyorlardı. Grup olarak davranmalarını sağlayacak iç ilişkiler geliştirmeleri imkansızdı. Kendi durumları üzerine konuşmaları, çıkarlarını birbirlerine bağlayan ortaklıkları görmeleri,
ortak eylem girişimlerinde bulunmaları söz konusu olamazdı. Marx’a göre, sanayi işçisi (proleter),
ürettiğinin ekonomik anlamını çıplak gözle bile
kavrayabilirdi, çünkü emeğinin sonuç-ürünleri
elinden alınıyordu. Lümpen proleterinse ürettiğinin basitçe ekonomize edilebilir bir sonuç-ürünü
bile yoktu. Dolayısıyla, sömürülüyordu, ama sömürüldüğünü fark etmesi bile neredeyse imkansızdı. Farkı ifade etmek için, biri her gün yüzlerce
metre tekstil dokuyan bir fabrikada çalışan, diğeri
kazmayla inşaat çukuru kazan iki 19. yüzyıl işçisini karşılaştırmak yararlı olur.
Lümpen tarihselcilik terimi de benzer bir duruma
işaret ediyor: Aslında tavır olarak tarihselcilikten
başka bir şey olmadığı halde, kendisini üreten
öznenin kendisi hakkında eleştirel bilinç geliştiremediği tarihselcilikleri lümpen olarak nitelemek
gerekecek. Tarihselci imgeleri, mimarlıkları üreten
öznenin, kendi amaç, hedef ve tarihsel pozisyonu
üzerinde eleştirel bilinç geliştirebilmesi için, kendisini sadece kimlik söylemlerine hapsetmemesi
gerekiyor. Talep ettiği ve/veya ortaya koyduğu mimarlıkla kendi kimliği arasında doğrudan örtüşme
ilişkisi bulunduğuna inananların bunu başaramayacağı besbelli. Yukarıdaki otel örneklerinde, ne
yatırımcı firmanın, ne tasarlayanın, ne de kullanıcının böyle bir sorunu var. Kendi tarihsel-toplumsal pozisyonunun bilincinde olan aktörler, kendi
olumsallığının farkında olanlar, kendi çıkarları
hakkında gerçekçi saptamalar yapıp makul çözümler üretebiliyorlar. Örneğin, Kremlin Oteli’ni tasarlayan ve finanse edenlerin kendi ortaya koydukları
tarihselciliği tartışabilecekleri eleştirel bir bilinçleri var. Onlar bu yaptıklarının bir imge pazarlama
işinden ibaret olduğunu biliyorlar. Ortaya koydukları kompleksin iyi, başarılı, anlamlı, kültürel açıdan saygıdeğer olup olmadığı gibi bir tartışmaya
girmiyorlar. Bunları amaçlamıyorlar ki, sonucun o
nitelikte olup olmadığını sorgulasınlar. Arz ve talebin gerçekçi biçimde örtüştürüldüğü bir durum
yaratmayı hedefliyorlar. Etik bir kaygıyla değil, sınırları belli bir ekonomik rasyonaliteyle eylemde
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bulunuyorlar. Kaldı ki, etik açıdan da bir çelişkileri yok. Oraya gelecek olan turistin, yılın onbir ayı
içinde yaşadığı gerçeklikleri, Disneylandvari bir
ortamdaki alternatif imgelerle unutmaya ihtiyacı
var. Bir gönüllü yabancılaşma talebi bu. Söz konusu talebi karşılayanlar, onlara, yaşadıkları toplumsallıkla kısa süre için de olsa mesafelenmeyi,
bir anlamda ironik bir ilişki kurmayı sağlayan bir
ortam sunuyor. O ortam, her gün sayısız imgesini
gördükleri saygın fakat ulaşılmaz bir mekânı üçboyutlu olarak yaşanabilir bir şakaya dönüştürüyor.
O sayede saygın ve kutsal olan dünyevileşiyor; eğlenilebilir, alaya alınabilir oluyor. Tıpkı basit ama
güldürücülüğü garantili komedi trüklerinde, aynı
şekilde, saygıdeğerliğin hicvedilmesinden doğan
eğlenceli durumlara benzer bir sonuç ortaya çıkıyor.
Lümpen tarihselcilikle “zayıf tarihsellik” arasında
içsel bir bağ var. Zayıf tarihsellik, öznenin kendi tarihsel-toplumsal konumunu betimleyememesi ve
kendi tarihselliğini inşa edememesi demek. Daha
yalın bir anlatımla, kendisini ait hissettiği toplumsal grup ve savunduğu idealler hakkında yeterince
tarih metni yazılmamış oluşu demek. Yine de, zayıf tarihselliğin yalnızca niceliksel olmadığına, niteliği de tanımladığına dikkat çekilebilir. Toplumsal gruplar, uluslar, sınıflar, etnisiteler, dinler, meslekler, ideolojik pozisyonlar vs., ancak kendilerine
ilişkin historiyografik metinler yazıldıkça, “tarihleştirildikçe” varlık kazanırlar. Tarihleştirmek, toplumsal gerçekliği kuran temel pratiklerden biridir.
Örneğin, Türkiye’de Batılılaşma, modernleşme,
çağdaşlaşma, değişim gibi adlarla anlatılabilecek
bir tarihsel olgular ailesinin ne denli çok sayıda
historiyografik metinde üretildiğine ve yeniden
üretildiğine işaret edilebilir. Bu metinlerin tabii ki
ancak bir kesimi akademik anlamda sınıf geçerler.
Ne var ki, dev bir toplam oluştururlar ve her entelektüel “grado”da özne için okunabilir bir şeyler
mevcuttur. Bu sayede hemen her farklı modernleşmeci/çağdaşlaşmacı özne, kendi ideolojik meşrebine bir oranda uygun bir tarihsel varoluşa sahip
olur. Kendisini ve fikirlerini tarihsel gerçeklikler
olarak takdim eden anlatılar vardır ve kendisini
önceki modernleşmeci/çağdaşlaşmacı kuşaklara
bağlayan bir imgesel kronolojik mekânda konumlanır. En cılız bir modernleşmeci tarih konstrüksiyonunda bile, 18. yüzyıldan Tanzimat’a, İttihat
ve Terakki’ye, Erken Cumhuriyet’e ve en önemlisi,
açık veya örtük biçimde hedeflenmiş bir geleceğe
uzanan bir değişim süreci tahayyülü vardır.
Oysa Yeni Osmanlıcı-İslamcı öznenin böyle bir
imkanı olamaz. O, öncelikle zamanda donmuş bir
altın çağa, İslam’ın, yönetimin, ahlakın, hukukun,
her şeyin mükemmel olduğu bir “yok-zaman”a
inanır. Geçmiş kuşaklara – hiç değilse onların
bazılarına - kendi ideolojik kaygıları doğrultusunda ne kadar saygılı olduğunu iddia ederse etsin,

36

AOÇ I 39°55'51.4"N 32°47'57.3"E

o muhayyel altın çağın, o “yok-zaman”ın dışında
kalan her çağ ve her tarihsel aktörle bağlantısı sorunludur. Altın çağı ihya etmek gibi çok güçlü bir
ideolojik amaç geliştirmiştir, ama kronolojik olarak eskiden var olduğuna inandığı o altın çağ ile
arasında kalan tüm zaman aralığı, çok geniş ölçekte dışlanması, reddedilmesi gerekenlerle tanımlıdır. Orada konumlanan herkes ve her şey, onun
altın çağa olan mesafesini arttırmaktan başka bir
anlam taşıyamaz. Zaten bir zamanlar sahip olduğu
altın çağdan onlar yüzünden uzaklaşmıştır.
Böyle bir ideolojik hareket noktasından tarih yazımına giden bir yol yok. Tarih, bu siyasal meşreptekiler için yalın bir simetriden başka bir şey olamaz: Bir tarafta, altın çağ denen bir “yok-zaman”
ve öte yanda, onun yeniden ihyası olarak düşlenen şimdi ile geleceğin müphem karışımı. Benim
“zayıf tarihsellik” diye adlandırdığım şey tam da
bu. En katıksız örneğini Selefi İslamcı gruplar oluşturuyor. Peygamber dönemi (asr-ı saadet) sonrasında ortaya çıkan her şeyi “bid’at” (İslam’a sonradan
katılmış, dolayısıyla bozucu etmen) olarak yadsıyan bu inançtakiler, kaçınılmaz olarak kendi tarihselliklerinin bilincini oluşturamazlar. Ne genelde
İslam’ı tarihleştirebilirler, ne de özelde kendi itikadi yaklaşımlarını. Selefiler için, ne İslam, ne de
asr-ı saadetten uzaklaşan tüm değişimler tarihseldir. Onlar kadar aşırılıkçı olmayan İslamcı gruplarda da altın çağ inancı ve İslam’ın tarih-ötesiliği
fikri feda edilemez nitelikte olduğundan, bu “zayıf
tarihsellik” açmazı hep geçerli kalır. O yüzden, örneğin, İran İslam Cumhuriyeti’nin tüm akademik
tarihçileri bir araya gelseler, Şia’nın ortaya çıkışından bugüne uzanan 14 yüzyıllık aralığın adım
adım Şii inançlarını nasıl ürettiğinin hikayesini
yazamazlar. İslamcılar için, İslam’ın ortaya çıkışı
ve zaman içinde değişimi diye bir konu yoktur.
İslam onlar için zamanda sabitlenmiştir. Ortamdaki sayısız farklı İslami tavrın, yaklaşımın, uzlaşmaz
düşüncelerin varlığını hatırlatana verdikleri cevap,
neredeyse hiç değişmez: O değişimler, ya öze ilişkin sayılmaz ya da “hakiki” İslam’dan sapmalardır
ve düzeltilmeleri gerekir. İslam’daki değişenleri,
dolayısıyla, tarihselliği, görünürlük düzeyine çıkarma yolu, İslamcılar için tıkalıdır.
Şimdi, Türkiye’deki durum galiba şu: Siyasal iktidarı kullananlar, aslında kendilerini tarihleştirmekte çok ciddi bir zaaf yaşıyorlar. Üstelik Selefi
grupların bir avantajından da yoksunlar. Şöyle ki,
Selefiler için aslında historiyografik bir mesele de
yoktur. Onlar değişmeyen bir dünya isterler. Değişimi yok saymak, ebedi bir yok-zamanda yaşamak
isterler. O ebedi ve ezeli yok-zamanı inşa etmek
gibi de bir amaçları vardır. Onun için Selefi gözle yazılmış bir tarih yazılmadı ve yazılmayacak.
Oysa AKP, hem yukarıdaki Selefi inanca (asr-ı saadet fikrine ve kökenden uzaklaşma korkusuna),
hem de hayali bir yücelik dönemi olarak tarifledi-

ği Osmanlı’ya mesafelenemiyor. O zaman iki aidiyet arasında çözümsüz bir zihinsel parçalanma
yaşıyor. Bir yanda İslami bir altın çağa, öte yanda
da Osmanlı’nın altın çağına inanıyor. Ama sorun
şu ki, bunlar ne kronolojik anlamda, ne de içerik
olarak uzlaşabilirler. İslamcılıkla milliyetçiliğin bu
kararsız “melange”ında, birinci parça için tarihsizlik bir zorunlulukken, ikinci parça için tarihyazımı
yaşamsal bir gerekliliktir. İslamcılık tarihle yapamaz; milliyetçilik tarihsiz olamaz.
Yine de, Türkiye’de kendisine ilişkin öncelikli tanımı Müslümanlık olan ve İslam’la milliyetçiliği
harmanlayacak historiyografik yapılar kurmak isteyen bir grup insan tabii ki var. Azımsanmayacak
boyutta bir grup bu; ama sorun şu ki, yukarıdaki
ideolojik çelişki onların ikna edici tarih metinleri üretmesine imkan vermiyor. Hatta eldeki kısıtlı
sayıda örnek dikkate alınırsa, yazılması denenenler historiyografik ürünler de değil. Örnek olarak,
kendi çevresinde bir AKP ideoloğu muamelesi
gören Davutoğlu’nun çok satan (bestseller) kitabı
Stratejik Derinlik böyle bir çalışma.1 Kitap, tarihin
araçsallaştırılmasını ve tarihçilik zanaatının teknik
yanlışları meselesini tartışmak için her ciddi üniversitede ana okuma malzemesi olarak kabul görebilir. Temelde tarih ve coğrafyayı bir ülke için
sabitler olarak tanımlayan bir jeopolitik metni bu.
İlk açmazı da, jeopolitiğin bugün bir pseudo-bilimsel etkinlik kabul edildiğini görmezden gelmesi. Ne tarihin, ne de coğrafyanın sabit olduğunu,
her ikisinin de anlatılarla kurulduğunu bir an bile
akla getirmeyen, her ikisinin de bir dizi gelecek
öngörüsü inşa etmek için, yine kendisi tarafından
kurgulandığını unutan bir yazar var bu örnekte.
Tarihi de, coğrafyayı da, ait olduğu grubun idealizasyonlarına sadık kalarak yalın argümanlara
dönüştüren, hamasetle örülü ve şematik bir dünbugün-yarın, yani yok-zaman analizi olduğu söylenebilir.2 Ancak, zayıf tarihsellik halini örneklemek
için kullanılabilecek olması bundan da fazla, historiyografik her argümanın araçsal kullanımından
kaynaklanıyor. Davutoğlu, “doğrular”la tanımlı bir
geçmiş parçası düşlüyor, “yanlışlar”la tanımlı bir
yakın geçmiş teşhis ediyor ve “doğrular”la tanımlı olacak bir gelecek kurmayı öngörüyor. Yaklaşımına yapılabilecek epey iltifatkar bir niteleme,
eski İran-Osmanlı siyasetname yazma geleneğinin
güncel historiyografik malzemeyle paketlenerek
sunulduğu şeklinde olmalı.
Ancak, İslamcılık-milliyetçilik-yeni Osmanlıcılık
karışımının yüz yüze olduğu tarihleştirme açmazını ve zayıf tarihselliği kavramak için metinlerden çok eylemlere bakmak yararlı. Son birkaç
yıldır gündeme getirilen “Sarıkamış - Şühedanın
İzinde Yürüyüşü” ilginç bir örnek. Birinci Dünya
Savaşı’nın onbinlerce askerin yok olmasına yol
açan, hedefi gerçekçilikten uzak, acıklı ve düpedüz
askeri aymazlık sonucu vuku bulmuş bir olayının

hatırlatılması girişimi, bir milliyetçi-İslamcı tarihsel buluşmaya gerekçe oluşturuyor. Bu girişimde
şehitliğin yüceltilmesi ve aslında hiç uğruna telef
edilmiş onbinlerin sonunun bir dinsel kahramanlık ve muharebenin de din savaşı gibi takdimi söz
konusu. Dikkat edilirse, İslamcı tarihsel imgeleminin bloke olduğu yer, yine aynı zaman-ötesilik ve
tarihleştirememe meselesi. Birinci Dünya Savaşı
içinde gerçekleşmiş tikel bir olay, özgüllüğü görmezden gelinerek, şehitlik gibi tarih-ötesi bir inanca eklemleniyor. Potansiyel olarak boşa harcanmış
yaşamları anma etkinliği olabilecek bir girişim,
ideolojik tınılı hamasi bir din savaşı kutsamasına
dönüştürülüyor. Bu tavrın, aynı savaştaki Çanakkale savunması anmalarını da benzer biçimde tırmanarak dinselleştirdiği anımsatılabilir. Sorulması
gereken soru, her ikisinde somutlaşan hamasetin
göndermelerinin ne olduğudur. Onlar kamuya din
savaşı gibi sunulduklarında, artık Birinci Dünya
Savaşı’nın içinde vuku bulmuş olmaktan çıkıyor
ve her çağda yinelenebilir bir kutsal görevi, şehitliği hatırlatmaya ve önermeye dönüşüyorlar. Bu
zayıf tarihselcilikte hamasetin ana dinamik olduğu
aşikar. Hamasi dinamikse, daima barışçı anmanın
ve çatışmasız bir bugün ve gelecek arzusunun tam
karşıt ucunu oluşturuyor. Hamaset, dünün savaşlarını kutsar ve kahramanlığı yüceltirken, aslında
yeni savaşları da olağanlaştırma ve hatta önerme
pratiğidir. Karlar içinde yürüyerek yapılan bu İslami militarist “tarihi canlandırma” etkinliğinin, aynı
zamanda lümpen tarihselcilik olduğunu belki de
söylemek bile gerekmez.
2
Geçmişlerini tarihleştiremeyenler kaçınılmaz olarak kendilerini kamuya ifade etme yollarını da tıkarlar veya daraltırlar. Ancak, AKP örneğinde (ve
totaliter eğilimli benzerlerinde), bu bir kamusallaşma (Öffentlichkeit) engeli olmaz. Tam aksine, bu
sayede, karmaşık ideolojik, historiyografik, hatta
itikadi kavramlarla konuşmanın getireceği elitist
görüntü kolayca bertaraf edilebilir. Çünkü o zaman, tarihsizlik hali lümpen tarihselcilikle ikame
edilir. Tarihselci görüntüler, tarih metinlerinin ve
ideolojik anlatıların yerini tutmaya başlar. Ortada
tartışmaya, irdelenmeye, eleştirilmeye imkan veren düşünce ürünleri değil, yalın ve kolay algılanır, dolaysız görsel ve eylemsel mesajlar vardır.
Bunun, modern tarihte, epey sık sanatsal ve mimari cisimleşmeleri ortaya çıkıyor. Türkiye ile sınırlı
olmayan bir uzanımla görüntü, daima ekstravagant, şenlikli ve cafcaflıdır; ama ardındaki trajedi
de aynı oranda okunaklıdır. Napoleon’un Ingres
tarafından yapılmış (1806), imparatorluk tahtına
oturmuş halde betimlendiği tablo iyi bir örnek
olabilir.3 Neredeyse tarih boyunca var olmuş tüm
monarşik iktidar simgelerini üzerine takınmış bir
Napoleon resmidir o. Bir elinde Karolenj krallarının takdis pozunda el figürlü asa, ötekinde Roma
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imparatorlarınınkine benzer bir diğer kartallı asa
vardır. Başında Antik Yunan-Roma dünyasının altından yapılmış defne tacı bulunur. Üstüne eski
Fransa krallarının benekli kürk pelerinini giymiştir. Boynunda 16.-17. yüzyılın dantel yakalığı
bulunur. Tahttan çok mimari bir elemanı andıran
bir oturma mobilyası üzerinde, Phidias’ın Olympia’daki Zeus heykeline göndermeli bir pozda
oturmaktadır. Ve tüm bu emperyal simgelerle ve
ikonografik anımsatmalarla dolup taşan tablodaki
kişi, aslında aristokrat bile olmayan, kendi deyimiyle “tacı yerde çamurlar içinde bulup kılıcıyla
kaldırıp alan” bir burjuvadır. Fransa’nın monarkıdır; ama siyasal varlığını, kralların iktidarını yıkan
bir dizi eyleme (Fransız Devrimi’ne) borçludur.
Bu çelişki giderilemez, ama lümpen tarihselci bir
imgelemle kolay kabul görecek biçimde kamusallaştırılabilir. Napoleon’un tahta çıkma töreni onu
yapmıştır.
XIV. Louis’nin bir resmini, bugünün gözüyle bakıldığında çok daha abartılı bir “süs” aşırılığı içerse
de, lümpen kılmayan şey budur. Onun iktidarı tarihleştirilmiştir. Meşruiyetini, yüzlerce yıllık yönetme ve egemen olma deneyimi olan bir toplumsal
grupta yer alışına borçludur. Simgeselliği, yüzlerce
yıllık tarihi olan pratiklerle üretilmiştir. Dolayısıyla, o “yok-zaman”da değil, bir tarihsel süreç içinde
konumlanır ve görsel olarak da bu durumu rahatça
teşhis edilebilir. Yaklaşık aynı nedenlerle, sözgelimi, Londra’daki parlamento binası da lümpen
tarihselci değildir. Çünkü, orada da, kendi meclis geleneklerini Ortaçağ’a kadar geri götürebilen
bir grup insanın ideolojik mülahazalarına uygun
yazabildikleri tarihlerinden konuşulabilir. Onlar
Magna Carta’ya (1215) kadar uzatılabilen bir demokratik toplumsallık tarihi yazmış oldukları için,
parlamento binalarını da o tanımladıkları dönemin
Gotik mimarisiyle ilişkilendirebilirler. Mimarlıklarını var eden tarihselcilik, kendi varoluşlarını tanımladıkları tarihsellikle örtüşür.
Türkiye’de yeni Cumhurbaşkanlığı Kompleksi
gibi yapılarda somutlaşan durumsa, örneğin, Britanya parlamentosundakinin tam aksi. Sadece şu
kadarına dikkat çekilebilir: O komplekste görülen
tüm mimari ve dekoratif biçimler – şayet teşhis "
edebilseydi - onu ısmarlayanın " İslamcı-milliyetçi
beklentilerinin ve kimlik düşlerinin dışında kalırdı.
Sayısız İslami mimarlık geleneğinden hiçbirinde,
Selçuklu veya Osmanlı, hiçbir mimarlıkta o kompleksi var eden biçim dağarının bileşenlerine rastlanmaz. Kendisini bir tarihsel süreçte tarihleştiremeyip kendi tarihselliklerinin farkına varamayanlar, yani “yok-zaman”da yaşayanlar, mimarlıkta da
aynı durumda kalırlar. Ortada bir tarihselcilik vardır da, o hiçbir tarihsel dönemin tümel veya kısmi
olarak tarihselci yeniden üretimi değildir. İslami,
İranlı, Mısırlı, Suriyeli, Magripli, Osmanlı değildir;
12. ya da 16. yüzyılı çağrıştırabilir nitelikte de-
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ğildir; ama yine de göndermeleri geçmişe odaklı
olduğundan ötürü, tarihselcidir. İçinde olsa olsa
bazı küçük tarihsel görüntü kırıntıları ayırt edilebilir. Lümpen tarihselcilik işte bu. En yakın benzeri,
o nedenle, her şeyden önce – tıpkı bu kompleksteki gibi - süslülüğüyle çarpıcı olan Ingres’ın yaptığı
imparator giysileri içindeki Napoleon tablosu.
Sorun, böyle apaçık çelişkilerin neden farkına varılmadığında düğümleniyor. Görünürdeki siyasal
iddialarıyla uzlaşmayan bu mimarlık, neden o iddia sahiplerini hiç rahatsız etmiyor? Bunu açıklamak için, “boş ideoloji” diye bir terim icat etmek
gerekiyor. Ancak bir boş ideoloji (üreticilerinin
zayıf tarihselliğinden ötürü, basit birkaç argüman
dışında içeriksiz bırakılmış bir ideoloji), kendisiyle
böylesine apaçık çelişen sonuç-ürünlerden rahatsız olmaz. İdeolojiler, Şerif Mardin’in metaforuyla,
bir tür haritadırlar.4 Aslında alabildiğine karmaşık,
hatta kaotik olan toplumsallığı, tıpkı gerçek haritalar gibi, bir projeksiyon tekniğinin sunduğu
imkanlarla okunaklı bir temsiliyet nesnesi haline
getirirler. O sayede, aynı toplumsallığın içinde
eylem rotaları çizme imkanı verirler. Ancak, haritanın okunaklılık ve kapsayıcılık hedefi çok abartılmış ve toplumsallık çok az bileşene indirgenerek tanımlanmışsa, ortaya bir boş ideoloji çıkar.
AKP’nin ideolojik arka planı, bu nitelikte olmalıdır. Ortada İslamcı-yeni Osmanlıcı bir ideoloji
vardır ve adı bile açıkça konmamıştır. Avantajı da,
böyle oluşundan kaynaklanır. Haritanın üzerinde
neredeyse hiçbir coğrafya şekli ve topografya betimlenmemişse ya da çok az şey betimlenmişse,
onun üzerinde her yöne doğru fütursuzca yeni rotalar tayin etme imkanı vardır. Bu imkan, verdiği
ilk izlenimin aksine, pragmatizm değil. Hedeflenmiş bir esneklik düzeni de değil. Aksine, ideolojik
açıdan çok sağlam ve içtutarlıklı olduğuna inanan
bir grubun, aynı sanrısı yüzünden içi boş bırakılmış siyasal fikir dağarı bu. İdeolojik gücüne emin,
çünkü bizatihi doğruluğun, imanın, kısaca dinin
dolaysız temsilcisi olduğu kanısında. Buysa o kanıda olanlara, içinde pek az şey bulunan torbalarına, zaman ve zemin gerektirdikçe her istediklerini
doldurulabilecekleri bir hareket özgürlüğü rejimi
kurmayı sağlıyor. Ayakta durmasını ise, çelişkilerini, açmazlarını görmeyi engelleyen bir düşünmeme sistemi oluşuna borçlu. Daha da önemlisi,
düşünmeme hali böyle bir ideolojik sistemde içseldir. Zamanla giderilemez; tam aksine, eylemde
bulunmayı mümkün kıldığı için sürdürülmelidir.
Yalnızca düşünmemek suretiyle çelişkileri görmemek ve eylemlilik halini korumak mümkündür.
Zizek’den bir alıntı bu bağlamda çok aydınlatıcı.
Yaklaşık şöyle der: Çizgi filmlerde kedi bir fareyi kovalamaya başlar. Uçuruma geldiği zaman da
uçurumu görmeksizin, yalnızca hedefine odaklanarak koşmaya devam eder. Boşlukta bir süre ilerler. Ne zaman ki aşağıya bakacak ve havada ilerle-

diğini kavrayacaktır, o zaman gerçeklik dünyasının
kuralları çalışmaya başlar ve kedi düşer. ‘Fiziksel
gerçeklik’ [söz konusu olduğunda], kelimenin tam
anlamıyla sadece belirli bir yanlış tanıma bazında mevcut bir dizi antiteyle karşılaşırız ki, özne,
bazı şeyleri, o bazı şeyler konuşulmaksızın bırakıldığı için, simgesel evrene dahil edilmediği için,
bilmez. Özne ‘çok şey bilir’ hale geldiği anda, bu
aşırı bilgiyi, varoluşunun özünde ‘kanıyla-canıyla’
öder”.5 Kedi örneğinde düşmemek, yani eylemi
sürdürmek için gerekli olan şey, gerçekliğin bilincine varmamak, sadece eyleme yoğunlaşmaktır.
Düşünmemek, düşmemek için zorunludur. Düşünmemek suretiyle bütün uçurumlar aşılır, bütün
akla ziyan mimarlıklar yapılabilir, birbiriyle çelişik
politikalar uygulanıp uyuşmaz söylemler ardarda
sıralanabilir. Düşünmemek suretiyle iktidar olunabilir ve iktidarda kalınabilir.
3

Mimarlık6, AKP’nin bugünkü Türkiye’de egemen kılmak istediği boş ideoloji ve düşünmeme rejiminde yaşamsal hale gelir. Sanki
siyasal değil, bizatihi siyasettir; ideolojik değil, neredeyse düpedüz ideolojidir. Bunu, ait
olduğunu iddia ettiği ideolojinin düşünsel içeriksizliğini ikame ederek ve siyasetsizliğinin
içini doldurarak yapar. Düşünsellikten yana
içi boş olanın içinin mimarlıkla dolu olduğu
illüzyonunu yaratır. Ve doğruca siyasal alanın
daraltılmasına hizmet eder. Siyaset konuşmak
için başvurulacak terimleri işlevsiz bırakır. Rejim, siyasal arka planından çok, mimari görüntülerinde varlık kazanır. Sadece bir aralık tartışma ortamını esir almış gözüken Ankara’daki
Cumhurbaşkanlığı Kompleksi bile yeterince
örnekleyici. Bu, mimari terimlerle yorumlanırsa, alelade ve beceriksizce tasarlanmış dev
yapı, inşa sürecinden başlayarak başlı başına
bir gündem başlığı yarattı. Aynı sözler, sadece
birkaç ay önce kamuoyunu meşgul eden Ankara kent kapıları adlı çocuksu yapı programı
için yinelenebilir. TOKİ’nin geleneksel kentsel
kimliği yeniden üretme amaçlı tasarlama ve
yarışma açma etkinlikleri de farklı değil. Hepsinde de ortaya konan mimari ürünleri aşağılamak, gülünçleştirmek, çelişikliklerine işaret
etmek çok kolay. Örneğin, dilinden İslamiyet’i
düşürmeyen bir iktidarın, nasıl olup da Ankara kent kapılarında tebdil-i kıyafet etmiş Roma
zafer takları imgeleri kullandığını sormak
mümkün. Oryantalizmin Saidçi yorumlarına
müracaata fazlaca meraklı olanların, o kapılardaki ilkel oryantalizmi nasıl görmediğine
şaşırmak da zor değil. Tevazunun erdemlerinden söz edenlerin, altın nikah yüzüğü bile

takmayanların, tasarımsal ve ekonomik aşırılık
merkezli bir mimarlık düşlemeleri çelişkisini
teşhis etmek de kolay.
Ancak, böyle düz mimari ve ahlaki mülahazaların, iktidarın yaklaşımı çerçevesinde önemli
bir aksaklık doğurmadığını fark etmek gerekiyor. Bu AKP oyuncakları, mimari nefaset veya
muhafazakar kimlik politikaları veya ahlaki
idealler bağlamında yaşamsal veya ciddiye
alınabilir değiller ki, onların terimleriyle yorumlanabilsinler. Bunlar, başka totaliter rejimler konusunda da olduğu gibi, içi boş, düşünselliği cılız bir siyasal görüşler karışımına içerik sağlıyorlar. Hem varlıklarıyla, hem de belki daha da önemlisi, yapım süreçleriyle onu
ikame ediyorlar. Zizek’in yukarıda aktarılan
ifadesindeki şekilde, düşünmemek suretiyle
eylemde bulunmayı sağlıyorlar. Hemen hepsinde ortaya konan (mimari nitelikte olan ve
olmayan) ürünler, kendileri olarak değil, ortaya konuş ve savunuluş biçimleriyle anlamlılar.
Bir çocuğun bile acıklı çelişikliğine işaret edebileceği yapıları anlamlı kılan şey, onları gündeme taşıyan iktidar odaklarının asabi dili. O
dili temellendiren maço konuşma hali, tartışmaya belki tek eksenini sağlayan iddialı, “ben
bilirimci”, inatlaşmacı, demokrasi kavramıyla
- en hafif deyişle - çatışan söylemler... İdeolojik boşluk ve entelektüel içeriksizlik düzeyi ne
kadar yüksekse, siyasal “dil”in asabiyeti de o
oranda artıyormuş gibi gözüküyor.
Bu nedenle, örneğin, Ankara’daki yeni Cumhurbaşkanlığı Kompleksi’ni, biçimsel göndermeleri, her anlamda aşırılıkları, kuşkulu
yasallığı, yeşil alana verdiği zarar vs. gibi başlıklarda tartışmak, onu hep “statecraft” (devlet yönetim zanaatı) pratikleri çerçevesinde
okuma tuzağına düşmek olur. Oralarda yapılan aşırılık, aksaklık ve prosedür çarpıtmaları,
Türkiye’de yönetim zanaatının olağan halleridir sadece. Aynı şekilde, oradaki estetik çelişkileri ve gülünçlüğü teşhis etmenin de elitistkültüralist bir konuma savrulmaktan başka anlamı yok. Bunların vahametine odaklanmak,
siyaset alanını boşaltmak olur ki, iktidarın
tam da istediği şey (kendisi farkında olmasa
bile) odur. Asıl tartışılması gereken, örneğin,
o “ben yaparım, çünkü toplumsal iradenin ta
kendisiyim” diyen dil olmalıdır; çünkü, Ankara’daki kompleksin yapılabilmiş olması bile,
o dili meşrulaştırıyor. İtiraz, o eril konuşma
üslubuna olmalıdır; çünkü o sayede o aşırı
“süslü” bina bir erkeksi siyasal saldırganlık
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ediniyor. Eleştiriler, o tarih yazma tekeline sahipmiş gibi esip savurma yaklaşımına yönelik
olmalıdır; çünkü sıralanan o yeni örnek yapılar ve mimarlıklar, tüm ülkeyi kuşatan bir historiyografik iktidar tesis etmeyi sağlamak için
varlar. Ülkeye, kendi arkitektonik hallerince
geçmişin ne olduğunu buyurup, bir bugün tarif etmeye ve gelecek önermeye kalkışıyorlar.
Bu lümpen siyasetinse, mimarlıkta lümpen tarihselcilik üretmesinden daha kaçınılmaz hiçbir şey yok. Hatta gerekli de... Böyle olması,
tıpkı başka totaliter rejimlerde de olduğu gibi,
aslında siyaset alanını kapatmak açısından işlevsel. Söz konusu lümpen tarihselci yapıları
veya önerileri yorumlayan geniş bir çoğunluk, “neden rahatsızsınız, bunlar hiç de kötü
değil” veya “pekala da güzel” veya “tabii ki
tarihimize sahip çıkmalıyız” vs. diyebiliyorsa, o mimarlıklar, siyaset alanının kapatılması
görevlerini başarıyla yerine getirmiştir. Yeryüzünün her ülkesinde böyle mimarlıklara onay
verecek dev çoğunluklar tabii ki var. Ama, mimarlığa verilecek onaylar, siyasal meşruiyetin
ta kendisi gibi anlam taşımaya başladığında,
totaliter rejimin de yolu döşenmiş demektir.
Türkiye’de tam da böyle bir mimari plebisit
mekanizması çalışıyor.
İçinde düşünsel pek az şey bulunan, ideolojik
sınırları belirsiz, birkaç basmakalıp argümanla
tanımlı bütün siyasal görüşler bunun için uğraşırlar. Tartışmayı inşa edilmişlerin alanına
çekmek için inşa eder ve orasını kavga alanına
dönüştürürler. Toplumsal ölçekte düşünülürse, orada kaybetme ihtimali pek yoktur. İnşa
ettiklerinin mimari, üslupsal, estetik açılardan
tutarlıklı olması ise ne gerekli, ne de mümkündür. Örneğin, AKP dönemindeki iddialı tüm
girişimlerde olduğu gibi, her zaman ortaya bir
bulanık karışım çıkar. Öyle olur; çünkü, içinde hemen hiçbir şey bulunmayan “boş ideolojiler”, aynı zamanda da içine her istenenin
doldurulabileceği ideolojilerdir. Böyle bir totalitarizmde çelişme korkusu olmaz. Bugün ak
denene ertesi gün kara, başka gün gri demeyi
engelleyen bir düşünsel altlık yoktur. Mimari
bağlamda da öyledir. Hiç kimse, bir AKP yöneticisine veya ideoloğuna (eğer böyle biri varsa), yapmaya çabaladıkları mimarlıkların ne
Osmanlı, ne Türk, ne İslam, ne muhafazakar
olduğunu kanıtlayamayacaktır. Oysa, bunu
yapmak için çok az kuramsal emek gerektiği
açık. Ne var ki, içi boş bir lümpen ideolojik
yapılanma yanlışlanamaz, kendisiyle çeliştiği
gösterilemez, ahlaki zaafla itham edilemez.
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İçi boş olan kendi içeriğiyle çelişmez ki... Ancak, bu hal bir zaaf değil, o sistemin işlemesini
sağlayan imkandır da aynı zamanda. Öyle bir
siyasal görüş bulamacı, fütursuzca eylemde
bulunmasını engelleyen hiçbir iç düzen ilkesine sahip değildir ki, çelişme korkusuyla kendisini sınırlasın. O sayede, sözgelimi, her dış
siyaset savrulmasını rahatça gerçekleştirir; bugün özgürlükten, ertesi gün kısıtlamadan konuşur; dün ortak olduğuna bugün savaş açar;
önce AB’ye girme mesajları verir, sonra “onlara hiç ihtiyacım yok” diyebilir; özgürlükler
paketi çıkardığı gün yasal düzende yasaklayıcı
tahribat yapabilir. Mimarlık, işte bu gibi bir iktidarın boş siyasal ideolojisinin içini dolduran,
çünkü gözle görülebilen, deneyimlenebilen
mükemmel bir malzemedir. Ayrıca, yukarıda
işaret edildiği gibi, o mimarlıkların müsebbiplerine daima kazanacakları bir plebisit ortamı
yaratır. O mimarlıkların içine de her istenen
tarihsel ve/veya güncel arkitektonik/biçimsel
malzeme doldurulabilir, ama yine de çelişki
oluşmaz. Plebisit daima “çok güzel olmuş”
ve/veya “doğru” sonucunu verecektir. Özetle,
Ankara’nın Disneyland kapıları veya Sultanahmet taklidi Çamlıca Camisi veya korkunç
mimarisiyle Cumhurbaşkanlığı Kompleksi
veya çatısı açılıp tüm teknik donatısıyla doğaya terkedilerek yok olması umulan ve yerine
“Barok da olabilir”(!) bir yenisini yapmaktan
söz edilen Taksim Atatürk Kültür Merkezi, her
şeydir de komik değildir.
Lümpen tarihselcilik, ister bina olarak cisimleşsin, ister eski Türk devletlerinin askerleri kılığına girsin, isterse de karda askeri cebri yürüyüş taklidi kıyafetine bürünsün, totalitarizmin
estetik görüntüsüdür de ondan.

DİPNOTLAR:
Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik. Türkiye’nin
Uluslararası Konumu (İstanbul: Küre Yay., ilk baskı 2001).
Kitap bugüne dek 60’ı aşkın baskı yaptı.
1

Davutoğlu’nun kitabının bir analizi: Ümit Kıvanç, Panİslamcının Macera Kılavuzu: Davutoğlu Ne Diyor, Bir Şey
Diyor mu? (İstanbul: Birikim, 2015).

2

3

Yapıt şuradadır: Musée de l'Armée, Hotel des Invalides,

Paris.
Şerif Mardin, İdeoloji, (Ankara: Sosyal Bilimler Derneği
Yay.,1976), ss.6-7, özellikle 72 vd. (toplum haritaları kavramı
için). Ancak, bu “harita” kavramını Mardin’in yaptığı kültür
tanımı merkezli açıklamadan epey uzaklaşarak yorumladım.

4

Slavoj Zizek, Looking Awry, An Introduction to Lacan
through Popular Culture, (An October Book; Cambridge,
Mass. ve Londra: MIT Press, 1992), 43-44.

5

Metnin bu kesimi büyük oranda daha önceki şu yazımdan aktarılmıştır: Uğur Tanyeli, “Politika mı Mimarlık Üretir,
Mimarlıkla Politika Üretilir mi?”, AltÜst, 14, (Ocak-Mart
2015):30-33.

6
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MUHAFAZAKAR VEYA ÖZGÜRLÜKÇÜ FARKLI ZİHİNSEL
YAPILARIN ESTETİK KARŞILIKLARI,
İKTİDARIN ESTETİK TERCİHİ VE MİMARLARLA İLİŞKİSİ

Neşe Gurallar, Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Demokrasiler, hepimizin “ortak” yaşam alanları
(kentler ve doğal alanlar) ile ilgili kararlarda ve
hepimizin “ortak” bütçesi ile yapılan kamu harcamalarında “ortaklık”, “ortak tavır” gerektirir. Karar
alma süreçlerinde, halkın, meslek örgütlerinin, sivil inisiyatiflerin katılımı beklenir; tepkileri dikkate
alınır. Cumhurbaşkanlığı yeni yapısı ise, tüm tepkilere rağmen ve tüm tepkilere karşı tamamlandı.
Hatta ilk misafirlerini ağırladı. Yapının hukuksal,
kentsel, ekonomik, siyasi süreçleri ile ilgili önemli
tartışmalara konu olduğu bir ortamda, aslında çok
önemli gibi görülmeyebilinecek başka bir sorun
daha var. İktidar (ister merkezi, ister yerel yönetimler aracılığı ile olsun) kendi estetik beğeni ve
tercihini, önce mimarlara ve giderek tüm kentlere
dayatmaktadır. “Tarihsici” olarak tanımlayabileceğimiz, geleneksel ve klasik motiflerden ilhamla şekillendiği iddia edilen bu mimari biçim dili, kamuoyunda uzun zamandır “Selçuklu ve Osmanlı Mimarisi” olarak tanımlanıyor.1 Tartışma konumuz
olan yapı ile resmedilebilecek bu mimari tarz,
baskın biçimde dayatılmaktadır. Belirlenen bu tarz
yalnızca yeni inşa edilecek yapılara uygulanmakla kalmamaktadır. Mevcut eski yapılarda, kentsel
bellek ya da telif hakları gibi konuları yok sayan
müdahalelere maruz kalmakta. En alt seviyedeki
yöneticiden, en ileri seviyeye, yalnızca kamuda
değil, özel sektörde pozisyon alan güç sahiplerine
kadar her alanda, ısrarla bu talep dile getirilmekte. Bugün mimari pratik içindeki hemen hemen
tüm mimarlarımız, tasarımları için “bunun neresi
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Türk?” diye başlayan bir soru ile karşılaşmaktadır.
İktidarın, belirli bir estetik beğeniyi baskın olarak
yayması, ilk bakışta, diğer müdahalelerinin yanında basit bir sorun gibi algılanabilir. Oysa bu basit
bir estetik tercih olmaktan öte, muhafazakâr zihin
yapısının özgürlük karşıtı tavrı olarak dikkate alınmalıdır. Sözünü ettiğim özgürlük, istenilen estetik tercihi yapabilme özgürlüğünden öte ve fazla
bir şeydir. Bu özgürlük, zihinsel kuşatılmışlığa ve
ezbere dayalı bir “oluş” yerine; hiçbir güvenceye
sığınmadan kendinden var olabilmeye kalkışan,
cesur, yaratıcı bir “varoluş” verme mücadelesidir.
Varoluşunu özgürlük yolu ile kurgulamak, güvenli bir rotanın emniyetli limanları yerine, yaşamı,
önceden bilinemez açık bir deniz olarak hayal etmek, muhafazakâr zihin yapısının karşı durduğu
en önemli alan olmalı.
Mimari tercihlerin ardında saklı duran bu özgür
varoluşun tespitini, muhafazakâr bir mimarın gözüyle aksettirebiliriz: Arif Hikmet Koyunoğlu.
Bugünkü iktidarın estetik tercihlerinin belki de
en ideal modeli olabilecek, Etnoğrafya Müzesi ve Türk Ocağı binalarının mimarı Arif Hikmet
Koyunoğlu’nun anılarından, bu temel farkı açıkça
kavradığı ve tanımladığı izlenebilir. Şöyle der:
Klasik mimari ile modern mimari arasında
en mühim fark şudur: Klasik mimaride evsaf
[nitelikler], hatta ebad [boyutlar] tamamen

tayin edilerek bir kavaid-i mimariye [mimarlık kuralları] vücuda getirilmiştir.
Mesela, Grek veyahut Rönesans mimarisinde bir saçak kısmının kaç parçadan mürekkep olması icap edeceği ve bunların isimleri
ve aralarındaki tenasüp [uyum] tamamen
tespit olunmuştur. Binaenaleyh, klasik bir
eser vücuda getirecek olan mimar birçok kuyud ve şeriat dairesinde [bağlar ve koşullar
içinde] hareket etmeye mecburdur.
Halbuki modern mimari, asrın ihtiyacat-ı
medeniye ve ictimaiyesinden ilham alan
serbest bir mimaridir.2 [Vurgu bana ait NG]
Arif Hikmet Koyunoğlu, modern mimari ile klasik tarzlar arasındaki ayrımın çok net farkında idi. Modern mimarlığı kendi terimi ile bir
“serbest[lik]”,yani aslında özgürlük alanı olarak
tanımlarken, klasik mimariyi “bağlar ve koşullar”
altında hareket etmeye zorunlu kılan bir alan olarak görüyordu. Doğru ve yerinde bir tespit.
Burada mimarlık tarih yazımının katılaştırdığı modern ve ulusal kutuplaşmasına yeni bir malzeme
daha eklemek niyetinde değilim. Elbette iki ayrı
kutup gibi algılanan bu mimarilerin birbirlerini
içerdiğini biliyoruz.3 Ve elbette mimari stillerin ardında yatan zihinsel yapılar arasındaki karşıtlık da,
tıpkı ulusal/modern kutupsallığı gibi basit bir sembolleştirmeyle ayrıştırılamaz. Şöyle ki muhafazakâr
bir zihin, son derece donanımlı entelektüel bir
faaliyetle, incelikli ve yaratıcı bir duruş sergileyebilir. Tam tersine modern bir biçimin ardında,
muhafazakâr ve taklitçi bir zihin var olabilir. Entelektüel herhangi bir derinliğe sahip olmayan herhangi bir tekrarın, kazara da olsa yeni bir durum
üretmesi yaşamın gerçekte şekillendiği olumsallığa
da4 uygundur. Bütün bu farklılaşmalar dışında, tanımlamak istediğimiz ana hat, iki farklı zihin yapısının, muhafazakâr ya da özgürlükçü, iki farklı
mimari davranışı, tarihsici ya da modern stillere
kabaca karşılık gelebilecek şekilde içselleştirilebileceğidir.

Burada Arif Hikmet Koyunoğlu, geleneksel dünyanın mimari pratikleri ile modern dünyanın mimari
pratikleri arasındaki zihinsel başkalaşımın ana arterini yakalamıştır. Bir taraftan size ne yapmanız
gerektiğini telkin eden ve aslında işinizi kolaylaştıran geleneksel/klasik kurallar dizisi, diğer tarafta
bu kuralların bağını yıkmış, özgürleşmiş, yeni bir
davranış, düşünüş, yaşayış, kısaca varoluş biçimi.
Mimarlara formun sonsuz imkânlarını araştırma
olanağı sunan bu yeni ufukları ilk keşfedenler,
bilindiği gibi, Mies Van der Rohe, Le Corbusier
gibi öncüler oldu. Modernizmin bu özgürlükçü
ruhu, tüm kuralları da yıkamadı. Yeni alışkanlıklar
ve kurallar tanımladı. “Form follows function (bi-

çim işlevi izler)” mottosu, formun işlev aracılığı ile
belirlenmesi, bir düstur olarak ortaya kondu. Modernist Avant - Garde’ları, bugün alanında önemli
başarılar kazanan tüm isimler, Zaha Hadid, Libeskind ya da Eisenman izlemiştir. Modern mimarlık giderek tanımladığı yeni kuralları da yıkmış,
meşhur ilkesi “form follows function” [biçim işlevi
izler) bile kısa süre içinde “form follows fiction”a
(biçim kurguyu izler) dönüşmüştür.
“Serbestlik” ile gelen bağımsızlık, bina formunu hiç
olmadığı kadar özgürleştirdi. Bütün ezberler bozuldu; arketipler yıkıldı. Mimarlığın değişmez bilinen
tüm arkaik kuralları ve bu kuralların tanımladığı mimari elemanlar; pencere, kapı, çatı, duvar, zemin;
hepsi yıkıldı, değişti, dönüştü. Kapılar kapı, çatılar
çatı olmaktan çıktı. Binalar kapıya, çatılar zemine,
zeminler duvarlara dönüştü. Hatta binanın formunu
yok eden, varlığını inkâr eden, bedenini silerek görülmez kılan tasarımlar gelişti.
Bütün bu kalıpların ve ezberlerin bozulması doğru mudur? Bu ayrı bir tartışma konusudur. Bu form
üretkenliğinde piyasa mekanizmasının kâr merakı
ve bu merakın tetiklediği motivasyon da ayrı bir
tartışma konusudur. Ama açık olan, özgürlükçü ve
yenilikçi bir zihin yapısının, mimarlık gibi katı kuralları olan bir alanda dahi, yaratıcılığı, üretkenliği
ve farklılıkları nasıl kışkırtabildiğini görmek. Sonsuz
bir üretkenlikle yeni olanakların yaratılabildiğini,
benzerliğin ve tekrarın yerine farklılıkların geçebildiğini görmek.
Arif Hikmet Koyunoğlu, klasik bir eğitim aldığı öğrencilik yıllarında, formun sınırsız ve özgürce üretimine olanak sağlayan bu yeni ufuklarla tanışma
olanağı bulamadı. Bu yeni düşünüş ve varoluş biçimi ile daha çok meslek hayatı içinde karşılaştı. Az
önce belirttiğimiz gibi net bir tanıma ulaşacak kadar idrakine de vardı. Ama ya bu ufukla tanışması,
bu ufuktan kuvvetli ve büyük adımlarla geçmesini
sağlayamayacak kadar geç olmuştu ya da belki de
böyle bir varoluş biçimi onun oldukça açık biçimde
muhafazakâr olan karakterine uygun değildi. Kendinden sonraki kuşak ise, bu ufuktan daha cesur
adımlarla geçti. Ne yazık ki yıkımı gündeme gelen
İller Bankası’nın mimarı Seyfi Arkan’ın, bu özgürlükçü mimari tutumu benimseyen sonraki kuşağın
öncü isimlerinden olması herhalde tesadüf değildir.

Kısaca, bugün iktidarın “tarihsici” olarak özetleyebileceğimiz mimari tercihi, basit bir stil seçimi
olarak algılanamaz; temelde bir zihinsel yapının
başka bir zihinsel yapıya tercihidir. Tercih edilen,
özgür düşünce yerine kalıpları ve ezberleri, Arif
Hikmet Koyunoğlu’nun terimleri ile, “serbestlik”
yerine “bağlar ve koşullar”ı tercih eden bir zihinsel yapıdır.

Tasarımı geleneksel kalıpların yeniden üretimi
olarak görmeyen mimarların ise, iktidarla ilişkisi
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son yıllarda giderek artan biçimde problemli hale
geldi. Bu gün onlarca deneyimli, yetkin büro, ya iş
alamamakta, ya çoğunlukla işe yaramayan taktiklere başvurarak iş almaya çabalamakta, ya da kendi meslek ilkelerine uymayan pratikleri farklı derecelerde yerine getirmeye mecbur bırakılmaktadır.5
Tasarım yaklaşımları nedeni ile iş alamamak ancak
belirli doygunluğa erişen ofislerin göğüsleyebileceği bir zorluktur. Pek çok yeni ya da iş alma şansına sahip olmayan ofisin, “tarihsici” tarza meraklı
işverenden iş alabilmek için geliştirdiği taktikler
arasında proje sunumlarında cephelere yer vermemek, öneriyi yalnızca planlar üzerinden sunmak
ve ancak anlaşma imzalandıktan sonra yapının
üçüncü boyuttaki ifadesini aktarmak sayılabilir.
Bunların çoğunlukla işe yaramadığı açıktır. Kaldı
ki işveren, kimi tasarımları plan ve cephe olarak
ayrıştırmakta, planların çözümünü aldıktan sonra
cepheleri kendi “tarihsici” tarzına uygun ofislere
yeniden çizdirmektedir. Yapı formunu üç boyutlu
bir bütünlük olarak algılamayan, planı cepheden
koparan parçacı bir zihin yapısı söz konusudur.
Projeyi belirli bir noktaya kadar ilerletebilen kimi
mimar ise, tasarımın en can alıcı köşesinde, işverenin talep ettiği “tarihsici” sembolleri yerleştirmeye
zorlanmakta ve yaptığını kendi kendine benimsemeye çabalamaktadır. Çoğu mimar için bu tür müdahalelere katlanılması zor bir tavizle cevap verilmektedir. Bu tavizlerin büyüklüğünün mimarın
yaşı ve tecrübesi ile ters, iş alma ihtiyacı ile doğru
orantılı olduğunu görebiliriz. Mimar ne kadar genç
ve az tecrübeli, iş alma ihtiyacı ne kadar büyükse,
tavizler de o kadar büyümektedir. Kimi projeleri
bu genç mimarlar çaresizce çizmekte, yaptığı işi
gururla sunamayacak duruma düşmekte ve bunu
ben mi “çizdim”? diye sorgulamaktadır. Burada
mimar kendine, bunu ben mi “tasarladım?” diye
bile soramaz. Geldiği nokta açıktır. İktidarın estetik baskısı, mimarları “tasarımcı” konumundan
“çizici” konumuna indirmektedir.
Bu tür çelişki ve ızdırapları yaşamadan mesleki
kariyerinde ilerleyen mimarlar var. İktidarın mimari talepleri ile uyum içinde olmak, bir mimar
için, elbette hayatı kolaylaştıran ve maddi anlamda zenginleştiren bir durum. “Tarihsici” mimari
tarzın ilk örneklerinden biri, Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin Genel Merkezi idi. Bu binanın mimarı ile 2008 yılında yaptığımız röportajda, Genel
Merkez Binası için daha önce çalışılan ve dönemin Başbakanı’nın takdirini almış bir perspektifin
kendilerine iletildiğini, bu perspektife uygun bir
bina için yola çıktıklarını ifade etmişlerdi.6 Çizime
başlamak için güvenli ve sağlam bir yol. Ne yapmanız gerektiği belirli, fazla düşünmenize lüzum
yok, düşünmek gerekli bir eylem de değil, “burada
yapılmışı var”, geriye çizmek kalıyor. Arif Hikmet
Koyunoğlu’nun tespit ettiği gibi, “serbestlik” yeri-
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ne “bağlar ve koşullar” altında olmak yeterli.
Bugün tartıştığımız yapının projesi ise Şefik Birkiye tarafından hazırlanmış. Şefik Birkiye’nin pek
çok ülkeye yaptığı onca projeye rağmen Türkiye
mimarlık ortamında fazlaca tanındığını söyleyemeyiz. Ancak, Haydarpaşa gibi problemli bir
başka alanın projesini üstlenmiş olması dikkatleri
üzerine bir kez daha çekiyor. Atatürk Orman Çiftliği’ndeki söz konusu yapıda da iktidarın benimsediği tarihsici kalıplar var. Ali Artun, yapının, Vedat
Tek, Mimar Kemalettin ve Sedat Hakkı Eldem’in
yapıları ile benzerliğine işaret etti.7 Birkiye, kullandığı kalıpları, klasik ve dolayısıyla moda olamayacak zaman ötesi değerler olarak savunuyor.8
Demokratik ortamlarda, her mimari yaklaşımın,
ister özgürlükçü ister muhafazakâr olsun, elbette
hem yaşamaya hem de saygı görmeye hakkı vardır.
Türkiye’de ise son zamanlarda mimari tasarımı tarihsel ve geleneksel kalıpların tekrar üretimi olarak
görmeyen yaklaşımlara yaşama hakkı tanınmıyor.
“Tarihsici” biçimsel tekrarlar, kentleri “kitsch” sayılabilecek bir yapı stoğuna çevirme tehlikesinden
öte, ezberci ve yüzeysel bir zihin yapısının mimari
ortama egemen olma tehlikesini barındırıyor. Sorgulayan, eleştiren, dönüştüren bir zihin yapısı ise,
bu ortamda kendine yer bulmakta zorluk çekiyor.
Peki iktidarların mimari tercihleri olamaz mı?
Evet, olabilir. Ancak, iktidarların mimari tercihleri ve beğenileri kendi özel alanları için geçerlidir.
Kendilerine emanet edilen “kamu erkini”9 kendi
beğenilerini yaygınlaştırmak için kullanamazlar.
Demokrasilerde, kamu erkine sahip olan geçici
aktörler, kendilerinden daha kalıcı olan kamu yapılarını, kendi evlerini yapar gibi kişisel beğenilerine göre şekillendiremezler.
Britanya Kraliyet varisi Prens Charles, modern
kentlerin geleneksel bağlarından kopuşuna itiraz
etmiş ve geleneksel kenti yeniden üretecek mimari bir tavrın yaygınlaşması arzusunu dile getirmiş idi. Hatta bu konuda bir kitabı 1989 yılında yayımlamış ve örnek bir yerleşim oluşmasını
(Poundbury) Rob Krier’in de katkısı ile sağlamıştı.
Prens Charles’ın etkisi mimarlık ortamını zenginleştiren bir tartışma olarak tarihte yerini aldı. Onu
destekleyen mimarlar kadar karşıt olanlar da bu
tartışmaya katıldılar. Ancak Prens Charles’ın talebi
Britanya’da mimarlık pratiğinin doğal akışını değiştiren bir baskıya dönüşmedi.
İktidarların ellerindeki gücü bir baskı aracına dönüştürmesini önleyecek olan şeffaflık, mimari
proje yarışmaları ile sağlanır. Bu yarışmalarda yalnızca mimarlardan oluşan jüriler ile değil,“halkın
katılımı” ile sonuç alınması beklenir. Bakın bir mimarımızın sözleri bunu ne kadar iyi ifade ediyor:
Avrupa’da buna alışığız. Türkiye’deki yeni

projeleri de yarışmayla ve çeşitli cemiyetlerin de katılmasıyla seçmek ve halka sunmak
gerekli. İsviçre’de yaptığımız projemizde
halkla olan görüşmemiz iki sene sürdü. Onlar bölgeyi daha iyi tanıyorlar ve sizin göremediğiniz noktaları görebiliyorlar. Yarışmalar ve halkın da katıldığı karar sistemlerinin
birlikte çalışacağı sistemli bir noktaya doğru
gidebilirsek bu bizim noktamızı yükseltecektir.10

“Kamu erki” için, bkz. Jürgen Habermas, Kamusallığın
Yapısal Dönüşümü, Çev. Tanıl Bora ve Mithat Sancar(İstanbul:
İletişim Yayınları, 1999).

9

Röportaj, “Şefik Birkiye: Başarılı Türk Mimar” http://arti90dergi.com.tr/details.php?id=208/sefik+birkiye:+basarili+
turk+mimar (erişim: 14.01.2015)
10

Metni okuyan ve görüşlerini aktaran Tanıl Bora ve Esin
Boyacıoğlu’na teşekkürlerimi sunarım.

11

Bu sözler, bugünkü konumuz olan yapının mimarı
Şefik Birkiye’ye ait. Garip değil mi?11

DİPNOTLAR:
Konu ile ilgili terminolojik açılım başka bir yayında
detaylandırılmak üzere ele alınmaktadır. Burada yalnızca
“tarihselci” terimi yerine “tarihsici” terimini kullanmayı tercih
ettiğimizi belirtmek gerekir.

1

Hasan
Kuruyazıcı
(hazırlayan),
Arif
Hikmet
Koyunoğlu’nun Anıları, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Mimar
Arif Hikmet Koyunoğlu, Anılar, Yazılar, Mektuplar, Belgeler
(İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008), 309.
2

Mimarlık tarih yazımının kabul ettiği bu ayrımın, gerçekte bir kutuplaşmadan ziyade birbirini içeren iki farklı görünüm olduğu Türk Ocağı Binası ile de gösterilebilir. Her ne
kadar geleneksel bir yüze sahip olsa da, Türk Ocağı Binası,
geleneksel ve modernin kolaylıkla ayrıştırılamadığı, Marx’ın
meşhur metaforu ile “katı olan her şeyi buharlaştıran” modernitenin içinde yer alır. Bu konudaki tartışma için bkz.
Neşe Gurallar, “Mabet: Türk Ocakları Genel Merkezi’nden,
Halkevleri’ne”, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, ed. Zeynep
Yasa Yaman, (Ankara:T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
2012),29-34.

3

4
Olumsallık kavramı için bkz. Neşe Gurallar, “Olumsallık
ve Mimarlık”, Arredamento Mimarlık, 259,(Temmuz –
Ağustos, 2012): 114-118.

“Osmanlı Selçuklu tarzı” yapı birikimi ile ilgili bir tarama için bkz. Ümmihan Ayaz Calap, İdeoloji ve Moda
Bağlamında Kimlik: 2000'li Yıllarda Başkent Ankara,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Ankara:Gazi Üniversitesi
Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2014.

5

AKP – CHP – MHP Parti Genel Merkezi Binalarının mimarları ile yaptığımız röportaj için, bkz. Neşe Gurallar ve Esin
Boyacıoğlu, “Parti İçin Tasarlamak”, Arredamento Mimarlık,
218, (2008):92-100.

6

Ali Artun, “Başkanlık Sarayı ve Mimarlık Tarihi” http://
www.e-skop.com/skopbulten/baskanlik-sarayi-ve-mimarliktarihi/2094 (erişim:14.01.2015)

7

Röportaj, “Şefik Birkiye: Başarılı Türk Mimar” http://
arti90dergi.com.tr/details.php?id=208/sefik+birkiye:+basari
li+turk+mimar (erişim: 14.01.2015)
8
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ve Jobs’un ölmeden önce başlattığı ve Norman
Foster tarafından tasarlanan devasa simit şeklindeki yeni merkez binasının inşaatı tamamlanmadan,
ellerinde Apple hisselerini bulunduranların bunlardan bir an önce kurtulmaları öneriliyor. Steve
Jobs’un belediye meclisinde kabul edilmesi için
projeyi bizzat savunması, sosyal medyada epey
konuşulmuştu. Bugün Apple’ın tahtını sallayan
Samsung’un genel merkezi de gerçekten iyi bir
mimarlık ofisi olan KPF tarafından tasarlanmış olsa
bile, Apple’ın inşa halindeki yeni binası kadar iddialı ve ses çıkartan bir yapı olmamıştır. Bir benzer
iddia da Türkiye’de ortaya konabilir belki: Her ne
kadar bir yatırım projesi olsa da tüm haşmeti ile
tamamlanan ve sahibinin binanın her aşaması ile
şahsen ilgilendiği Zorlu Center, holdingin geleceği
için nasıl bir sinyal veriyor göreceğiz.
Mimarlığın büyülü cazibesi ile iktidarlarını ve
egolarını parlatmak isteyen diktatörlerin, cumhurbaşkanlarının, başbakanların, devasa şirketleri
yöneten iş adamlarının ilginç hikayelerini Gösterişli Yapı Kompleksi (Edifice Complex) adı altında
2005 yılında kitap haline getiren ünlü mimarlık
eleştirmeni Deyan Sudjic de benzer argümanlar
sunuyor.4
Hitler’in veya Mussolini gibi diktatörlerin güçlerini mimarlık yolu ile gösterme çabaları ve en büyük
projelerini daha inşa edemeden acı sona ulaşmaları çok bilindik hikayeler. Ancak kitapta benzer
diktatörlerden Saddam Hüseyin’in, dünyanın en
büyük camisi gibi sayısız gösterişli yapı yapma
kompleksinden; Tony Blair gibi demokratik bir ülkenin başbakanının ne işe yarayacağı bilinmeyen
Londra’nın en masraflı yapısı olan Milenyum Kubbesi yüzünden yaşadığı sıkıntılardan; Mitterand’ın
Paris’i Avrupa’nın başkenti yapma hevesi ile başlattığı “Büyük Paris Projeleri” ve temel geometrik
formlarla ilgili takıntılarından bahseden pek çok
bölüm var. Sudjic, sadece politikacıları değil, para
sahibi zengin iş adamlarını ve büyük kurumların
yöneticilerini de mercek altına almış kitabında.
Örneğin, Guggenheim’in meşhur yöneticisi Thomas Krens’in, Bilbao ile başlayan dünyada bir
seri Guggenheim müzesi açma planlarının yarım
kalmasını, vakıf yönetimini finansal açıdan zor
durumda bırakan pahalı mimarlar ve gösterişli
yapılarla yaşadığı maceranın pek de iyi bitmeyen
sonunu da Sudjic’in kitabında okumak mümkün.
Gösteriş iktidarlığı
Gösterişli mimarlık her zaman gücün, iktidarın
ve paranın ürünü olmuştur. Ego sadece yaratıcılıklarından dolayı mimarlarda değil, belki de çok
daha fazlası ile mimarlara işveren idarecilerde, ku-

rumlarda ve yöneticilerde. Ancak, hem Parkinson
hem de Sudjic’in de gösterdiği gibi, iktidar sahipleri mimarlıkla ilgilenmeye başladıklarında zaten
iktidarlar ulaşabilecekleri zirveye gelmiş oluyorlar
çoğu kez. Belki de biraz içgüdü, biraz egolarının
yönlendirmesi ile, artık yavaş yavaş bu dünyadan,
siyaset sahnesinden veya piyasadan çekilmeden
önce, her zaman konuşulacak, itibarlarını görünür
ve sonsuz kılacak haşmetli yapılar yapma hevesine kapılıyorlar. Mimarlığın iktidarla olan ilişkisine
hep masallardaki mutlu son perspektifinden bakıldığı için, işin bu boyutu gözden kaçıyor, ama
çoğu kez bu keyfi süremeden veya yapıların bitmiş hallerini bile görme şansları olmadan, krallar,
diktatörler, hükümetler ve hatta şirketler tarih kitaplarında bir başlık oluveriyorlar.
Türkiye’de ise AKP iktidarının mimarlıkla ve şehircilikle ilgili danışmanlarının ve idarecilerinin
vizyonu pek de parlak değil. Bu nedenle, AKP
yöneticileri, iktidarlarını yeni bir yapı yapmak yerine, ancak eski bir yapıyı canlandırmakla veya
kopyasını yapmakla taçlandırmayı hayal edebiliyorlar. Ataşehir’deki Selimiye Camisi kopyası,
Çamlıca’ya dikilmekte olan ihtişamlı altı minareli
ama cemaatsiz cami, kervansaray ve cami karışımı
adalet sarayları, okul binaları, bu yaklaşımın bir
örneği. Tarihselci bir yaklaşımla Osmanlı-Selçuklu
sentezi diye sarıldıkları ve son on yılda inşa edilen
tüm kamu yapılarının rüküş mimarisi, bugüne dek
kendi iktidarlarına pek de somut bir fayda sağlamadı. Mimarlık ve şehircilikle olan bu zayıf ilişkinin aslında AKP yöneticileri de farkında belki, ama
siyasi duruşlarına uyan bir şekilde, bu sorunu nitelikli olarak nasıl çözeceklerini bir türlü keşfedemediler. Buna rağmen, AKP mimarlık ve şehircilik bilimine hep uzak durdu. Sayıları bu ilgisizlikle ters
orantılı bir şekilde artan mimarlık fakültelerindeki
akademisyenler ve buradan mezun olan mimarlar, artık AKP hükümetinin kendilerini lüzumsuz
ve hatta engelleyici “enteller” olarak görmesine
öyle alıştı ki, onlar da hükümetin, belediyelerin,
TOKİ’nin projelerine kayıtsız ve suskun kalmayı
tercih ettiler. Diyalog kurulamayacağını anlayan
akademik dünya eleştiri bile yapmaya zahmet etmiyor, sadece içten içe yaşanan sarkastik bir küskünlük hakim. AKP’nin ve belediyelerin kendi görüşlerine yakın mimarlığı, vasat ama medyatik olmayı becerebilen bir kaç mimarı yanlarına alarak
inşa ettikleri veya meşrulaştırmaya çalıştıkları yapılar da, ne Türkiye’de ne de uluslararası mimarlık
gündeminde söz konusu bile olmadı; bilakis, ciddi
mimarlık ortamlarında bunlar alay konusu haline
geldi, gelmeye de devam ediyor. Bunun en son
örneği ise, Başbakanlık binası olarak başlanıp siyasi gündeme göre Cumhurbaşkanlık Kompleksi
olarak biten yapı oldu.
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Coğrafyada çılgın maceralar
Öte yandan iki oydan birini almış, ekonomik olarak ülkenin en parlak döneminde, neredeyse sınırsız yetkilere sahip bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
yaratmış bir iktidar partisinin, bu topraklarda bırakacağı kayda değer bir mimarlık eserinin olmayışı
hala AKP’yi rahatsız ediyor. Bu nedenle, İstanbul’a
kanal açmak gibi artık sağduyu ekseninin tam tersinde devasa coğrafi müdahaleler gündeme sürüldü. Türkiye’deki iktidarların bu ülkenin coğrafyası
ile pek de barışık olmadığı bilinse de, AKP iktidarı,
bu ilişkinin en sert dönemini temsil ediyor herhalde. Tüm bilimsel itirazlara ve sık sık hasar göreceği
bilinmesine rağmen, Karadeniz’in kenarına otoyol
inşa edip buradaki dağ-deniz ilişkisini alt üst eden;
her fırsatta denizi doldurup kıyı çizgisini yeniden
çizen; bir kaç yüz kilo altın için bir dağı ortadan
kaldıran; yapılaşma için ormanları kağıt üzerinde
orman olmaktan çıkaran; enerji ihtiyacı argümanı
ile, sonuçlarını fazla düşünmeden çok sayıda dere
yatağını HES yapmak için kapatan bir iktidarın
belediyeleri de, kent merkezlerinde karayollarını
yer altına almak, meydanları ters yüz etmek, apar
topar tüneller açmakta sakınca görmüyor elbet.
İktidarın coğrafya ile yaşadığı bu coşkun imar gösterisinden ilham alan bir bakan, Çeşme ile İzmir’i
deniz yolu ile birbirine bağlamak için Karaburun
Yarımadası’nı ikiye bölmeyi ve Efes antik kentine
denizi getirmeyi; bir vali, daha çok turist gelmesi
için Sinop’u ikiye ayırmayı; bir inşaat şirketi, Marmara Denizi’ne ay yıldız şeklinde ada yapmayı;
bir başka belediye başkanı, kentine Venedik kanalları açmayı; bir diğeri Büyükada’yı Kartal’a bir
köprü ile bağlamayı telaffuz edebiliyor.
AKP, medya mekanizmalarının deşifresini bugüne
dek belki de en iyi yapabilen siyasi parti ve attıkları her zoka medya tarafından afiyetle yutuluyor.
Sıra dışı olmanın, muhteşemliğin, gösterişin makbul olduğu günümüz medyası yüzünden, aslında
vasat ama “çılgın” mimarların projeleri tartışılıyor,
sözleri itibar görüyor; öte yandan, sağduyu ve akıl
ikilisi sıkıcı ve sıradan bulunuyor, görmezden geliniyor. Aşkı için dağları delen Ferhat’ı yüzyıllardır
hayranlıkla dinlemiş bir kültürde elbette bu projeler “çılgın”lıkları ile itibar görüyorlar.
Gezi olaylarına dek Taksim ise, fethedilmesi gereken bir plato, potansiyel bir iktidar vitrini olarak bellenmiş durumdaydı. Çünkü AKP, Selimiye
Camisi’nin kopyasını Ataşehir’de yol kenarına dikse de, Dolmabahçe vadisini delik deşik de etse,
hala bunlar yeterince görünür ve ihtişamlı projeler
değil. Bu yüzden hiç bir ilgi görmeyen ama gerçekten yeniden düzenlenmesi acilen gereken, yayaların her gün ezilme tehlikesi geçirdiği Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu kavşakları, kaçak otoparka
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dönen Karaköy Meydanı gibi alanlar yerine, önce
aslında pek de sorunu olmayan Taksim’de bir şeyler yapılmalıydı. AKM’yi yıkıp yeniden yapamayan AKP, Taksim Meydanı projeleri ile trafiği yer
altına alarak hem coğrafyaya meydan okuyacak,
hem de seçim vaadi olan ortadan kalkmış tarihi
Topçu Kışlası’nı dirilterek, iktidarın şanını vitrinde
parlatacaktı.
Gezi olayları ile ciddi anlamda sarsıntı geçiren
AKP, sonunda Taksim’de ancak trafiği yer altına
alma projesini güç bela bitirebildi. Taksim bu yazının yazıldığı tarihlerde hala betondan bir çöl görünümünde, üstünde bavullarını çekiştirerek dolanan turistlerden başka pek kimse kalmadı. İstiklal
Caddesi, salt Ortadoğulu turistlere hitap eden
dükkanlar ve yemek yerleri yüzünden itibar kaybetmekte. Yasaklanan sokakta oturma alışkanlığı
yüzünden, Tünel tarafları ıssızlaşmakta ve burayı
dinamik ve zengin bir kent parçası haline getirmiş
kesim, Karaköy kıyılarına ve Kadıköy’e dağılmakta. Yaratıcı kesimin yarattığı ortamlardan rahatsız
olan, ancak, rant değerini de sonuna kadar kendi
payına kullanmak isteyen siyasi görüş için oldukça
hazin bir durum gerçekleşmekte Beyoğlu’nda.
Öte yandan, Ankara’daki Atatürk Orman Çift
liği’nde, Türkiye bütçesine göre oldukça pahalı ve lüks şekilde yapılan, bir ihtiyacı karşılamak
yerine bir ihtişam yaratma amacı ile tamamlanan
Cumhurbaşkanlığı Kompleksi ise AKP’nin bu coğrafyaya dikebildiği kendi siyasi görüşü açısından
en uyumlu (!) yapı olabilir. Lakin, hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen eleştirilere karşın,
gururla sunulması planlanan bu projenin sürekli
savunulmak zorunda olması, iktidarın mimarlıkla
olan serüveninde son bölüm olabilir.
Çünkü, gerek Topçu Kışlası’nı diriltme çabalarını,
gerek Taksim’i alt üst etme projesini ve en önemlisi
yeni tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Kompleksi'ni,
Sudjic ve Parkinson’un analiz ettiği “anıtsal yapı
kompleksi” merceği ile incelemekte fayda var. Ne
de olsa, yukarıda örneklerle anlatıldığı gibi, gösteriş amacı ile yapılan, niteliğinden çok niceliksel
özellikleri öne çıkan her yapı, iktidardan inen bir
basamak, kimi zaman ise bir mezar taşı olmakta.

Resim 1. Apple Binası, California (Mimar: Foster + Partners)

Resim2. Ataşehir Mimar Sinan Cami, İstanbul
(Mimar: Muharrem Hilmi Şenalp)

Resim3. Guggenheim Müzesi, Bilbao (Mimar: Frank Gehry)

Resim5. Binali Yıldırım’ın İzmir için açıklamış olduğu
“Çılgın Proje”: “Efes Antik Limanı Denizle Buluşuyor”

Resim6. François Miterrand’ın Büyük Projelerinden:
Grande Arche de la Defense, Paris (Mimar: Johan Otto von
Spreckelsen)

Resim 4. CBS Binası, New York (Mimar: Eero Saarinen)

Resim7a. Uzundere-1 HES.
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Resim7b. Uzundere-2 HES

Resim 8. İstanbul için “Çılgın Proje”: Kanal İstanbul Projesi

Resim 12. New York Times Binası, New York (Mimar:
RenzoPiano)

Resim 9. Karadeniz Otoyolu

Resim 13. Yeni Delhi, Hindistan

Resim 10. François Miterrand’ın Büyük Projelerinden: Paris
LouvreMüzesi Piramit (Mimar: I.M.Pei)

Resim 11. MilleniumDome, Londra (Mimar: Richard Rogers)
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Resim 14. Bağdat Opera Projesi (Mimar: Frank Lloyd
Wright)

Resim 15a. PanAm (PanAmerican World Airways) Binası,
New York

Resim 16. Mimar Philip Johnson AT&T Binası maketiyle

Resim 17. Sinop için “Çılgın Proje”: SinopAda

Resim 15b. PanAm Binası maketi

Resim 18. Taksim Kışlası / Halil Paşa Topçu Kışlası (17801940)
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DİPNOTLAR:
Bu yazı, 16 Mart 2012’de Arkitera.com’da yayınlanan
“Topçu Kışlası'nı diriltmek ne anlama geliyor?” başlıklı yazının, 6.12.2014’te Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde düzenlenen “Gündem: AOÇ ve Kaçak Saray” panelinde sunulmak
üzere güncellenmiş versiyonudur.

1

C. Northcote Parkinson, Parkinson Law: or the Pursuit
of Progress (Cambridge, Massachusetts: John Murray, 1958).

2

C. Northcote Parkinson, Parkinson Law: or the Pursuit
of Progress (Cambridge, Massachusetts: John Murray, 1958),
59-70.

3

Resim 19. Taksim Topçu Kışlası Projesi (2014, Mimar: Halil
Onur)

Resim 20. Tripoli Uluslararası Kongre Merkezi, Libya
(Mimar: Tabanlıoğlu Mimarlık)

Resim 21. Zorlu Center, İstanbul (Mimar: Emre Arolat
Mimarlık ve Tabanlıoğlu Mimarlık)
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Deyan Sudjic, The Edifice Complex: The Architecture
of Power (Penguin Books Limited, 2005).

4

GEZİ’NİN DEVAMI OLARAK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ
MÜCADELESİ YA DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİN
(VE BUNA DİRENİŞİN) MECRASI OLARAK
"CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI" 1

Bülent Batuman, Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü

Dosya’nın bu sayısına kaynaklık eden “Gündem: AOÇ ve Kaçak Saray” başlıklı panel boyunca Marx’ın ünlü eseri Louis Bonaparte’ın
18. Brumaire’i çeşitli konuşmacılarca gündeme
getirildi. Konuşmacıların kimisine göre, “Kaçak
Saray” tarihle kurduğumuz (problemli) ilişkinin
bir tezahürü olduğu için, Marx’ın eseri anlamlı bir referanstı; kimisi içinse, yıllara direnen bu
yapıt, kerameti kendinden menkul bir diktatörü
tasvir ve tahlil ettiği için öğreticiydi. Ben de yazıya, paneldeki tartışmaların bu noktasıyla başlamanın uygun olduğunu düşünüyorum. Zira,
içinde bulunduğumuz siyasal ortamın yarattığı
ruh hali, Louis Bonaparte’ın 1851 Aralık darbesinin Marx ve çağdaşlarında yarattığı ruh hali ile
benzerlik göstermekte. 1848 Devrimi ile ilan edilen ikinci Cumhuriyet’in ilk cumhurbaşkanı olan
Bonaparte’ın yaptığı darbe, Marx’ın satırlarında
açıkça gözlendiği gibi, cumhuriyetçiler açısından
öfke ve protesto yaratmıştır. Bugünün Türkiye’sine
bakıldığında da, adım adım genişleyen bir otoriterleşme süreci söz konusu. Bunun karşısında da,
demokrasiyi savunan aktörler açısından, öfke ve
protesto toplumsal bir varoluş biçimine dönüşmüş
durumda. İşte bu noktada Marx’ın yöntemi, bizim
için öğretici görünüyor. 18. Brumaire’in tüm satırlarına sinmiş olan bu yöntem, temel olarak iki
boyut içerir: Mevcut durumun ‘bilimsel’ analizini

yapmak ve araştırma nesnesi olan iktidar öznesini
– hiç de bilimsel sayılamayacak bir biçimde – karikatürize etmek. Bu ikili yöntem, Marx’ın eserinin
bütünü düşünüldüğünde, karakteristik bir bireşimi
işaret eder. Politik olan fakat politika için bilimsel
niteliğinden taviz vermeyen; bilimsel olan fakat
bilim uğruna politik kimliğinden vazgeçmeyen bir
yazı biçimidir söz konusu olan. Louis Bonaparte
özelinde öfke, Paris Komünü örneğinde ise coşku
ve övgü olarak ortaya çıkan ruh hali, her seferinde
kendini gösterir; fakat yine her seferinde söz konusu olan, toplumsal ve siyasal koşulların soğukkanlı
analizidir.
İşte bu yöntemden çıkarılacak iki ders var: Birincisi, ruh hali ne olursa olsun, toplumsal oluşumları
titizlikle kavrama çabasını elden bırakmamak; ikincisi, iktidarı kavramaya ve açıklamaya çalışırken,
soğuk bir bilimselciliktense, angaje bir dil kullanmanın bir direniş pratiği olduğunu akılda tutmak.
Aşağıda, bu iki dersi gündemimize uygulamaya
çalışacağım. “Cumhurbaşkanlığı Sarayı”nın mimarisi üzerine daha önce yaptığım politik okumayı
tekrar etmek yerine,2 bu kez “saray” tartışması
çerçevesinde Atatürk Orman Çiftliği’ni (AOÇ) ele
alacak ve AOÇ mücadelesini kamusal mekân açısından değerlendireceğim. Bu mücadeleyi Gezi
direnişi ile ilişkilendirerek yapacağım tartışmanın,
kamusal alanın mekânsal olan ve olmayan boyutAOÇ I. 39°55'51.4"N 32°47'57.3"E
.
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larını bir arada düşünmek açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Son olarak, kamusal alan
üzerine mücadelenin, (özellikle dilsel ve imgesel)
temsiller üzerinden sürdüğüne dikkat çekerek – ve
Marx’ın Louis Bonaparte’ı karikatürize edişine atıfla – mizahın politik rolüne değineceğim.
Kamusal Mekânın Sömürgeleştirilmesi
Kamusal mekân üzerine son yıllarda üretilen uluslararası literatür incelendiğinde, bu konunun, neoliberal mekân üretiminin toplumsal ve siyasal boyutlarına dair önemli odaklardan biri olduğu görülür.3 Bu çalışmalar, özellikle kamusal mekânın
metalaşmasını ele almıştır. Buna göre, kamusal
mekân, hem tüketimin asli mekânı haline gelmekte, hem de kendisi bir meta niteliğine kavuşarak
alınıp satılır olmaktadır. Bu aslında, Arendt’in,
kamusal mekânın toplumsal olan tarafından işgali olarak ifade ettiği durumun bir tezahürüdür.4
Bu durum, siyasetin, üretim ve tüketimi organize
eden teknik süreçlere indirgendiği, özgürlük olasılığının ortadan kalktığı koşullara işaret eder. Bunun karşısında ise, kamusal mekânın iktidar tarafından sömürgeleştirilmesi söz konusudur. Bu kez
de kamusal mekân, toplumsal olanın her hücresi
ile politize edilerek, iktidarın totaliter kapsayıcılığına teslim olduğu mecra haline gelir.5
Türkiye’nin son yıllardaki kentleşme süreçlerine
baktığımızda, kamusal mekânların bu her iki anlamda da – sermaye ve devlet tarafından – sömürgeleştirilmekte olduklarını görmek mümkün. Bu
ikili sömürgeleşmenin en keskin örneği, kuşkusuz,
Gezi Direnişi ile sonuçlanan, Taksim Meydanı’nın
dönüştürülmesi girişimiydi. Bu girişimin bir yönü,
kent merkezinin bir tüketim mekânı olarak tarihsel
ve politik anlamlarından soyularak sıradanlaştırılması idi. Debord’un ifadesiyle, kent mekânının
“kapsamlı ve derinlikli bir banalleştirilme sürecine”6 maruz bırakıldığı böylesi bir dönüşüm, diğer
yanda da mimarinin bir tarih yazımı aracı olarak
kullanılmasıyla desteklenmiştir. Topçu Kışlası’nın
ihyası, Atatürk Kültür Merkezi yerine “Barok bir
kültür merkezi” ve klasik Osmanlı taklidi bir “Taksim Camii” ile somutlaşan bu girişim, mimarinin
“hiper-politizasyonu” yoluyla kendisine Oryantal
bir imge/kimlik kurar.7 Tarih dışı (ahistorik) oryantalist imge ile bilinçli bir özdeşleşme kurmaya dayanan bu strateji, ötekinin nazarında tanınır olmak
için kaçınılmaz olarak mevcut klişelere yönelen
yeniden-oryantalizmdir.8
Bu noktada kamusal mekân olarak AOÇ’ye dönecek olursak, her şeyden önce kuruluş aşamasında
kapsamlı bir modernleşme deneyi olan çiftliğin,
hem toplumsal dönüşüme, hem tarımsal kalkın-
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maya zemin olacak biçimde tasarlandığı görülür.9
Buna karşılık, kentsel gelişimin baskısı sonucu
alandaki rekreasyon işlevi giderek zayıflamış ve
toplumsal olanın geri çekilmesiyle, devlet, bu kamusal mekândaki başlıca aktör haline gelmiştir.10
Devletin sadece kurumları ile değil, ideolojik olarak da AOÇ alanını sömürgeleştirmeye başlaması ise “Cumhurbaşkanlığı Sarayı”ndan çok daha
önce, 12 Eylül rejiminin ortaya attığı projelerden
biri olan Devlet Mezarlığı ile gerçekleşir. 1981 yılında kanunla yapımı kararlaştırılan, 1982 yılında
yarışması düzenlenen ve 1988 yılında açılışı yapılan Mezarlık, örneğin, çiftliğin en önemli rekreasyon odaklarından olan Karadeniz Havuzu’nu, kelimenin tam anlamıyla kendine mal eder. Burada,
Devlet Mezarlığı’na paralel yürüyen bir projenin
de Atatürk Ulus’taki Kültür Merkezi binası olduğunu ve – az sonra ele alacağım gibi – bu iki 12
Eylül yapısının tarif ettiği hattın, bugün yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin simetri aksını teşkil ettiğini de belirtmek gerekli.
2000’li yıllara gelindiğinde, AOÇ alanı, Ankara
Büyükşehir Belediyesi için en önemli rant alanlarından birisi olarak hedefe konuldu. Belediyenin
AOÇ için geliştirdiği projelerin özü, (Debord’u
haklı çıkarırcasına) ısrarla Disneylandvari tüketim kalıplarıydı. Hayvanat Bahçesi için geliştirilen
parçacı projeler, 2004 yerel seçimleri sonrasında
belediyenin kapsamlı stratejisi ile genişledi. 2006
yılında çıkarılan kanunla alan üzerinde yetkilendirilen belediyenin 2007’de hazırladığı plan, meslek
odalarının açtığı dava sonucunda iptal edildiyse
de, 2010 yılında hazırlanan yeni planın dava süreci yıllara yayıldı ve bu süre belediyenin otoyol ve
fuar alanı projelerini hızla uygulamaya koymasını
mümkün kıldı.11 AOÇ’yi keskin biçimde ikiye ayıran genişletilmiş otoyolun kuzeyinde kalan bölge
belediyenin fantastik rekreasyon projelerine ayrılırken, yolun güneyinde kalan ve tarihsel çekirdeği
de içine alan bölge ise, devletin yeni yapılaşma
alanı olarak tarif edilmiş gibidir. “Başbakanlık Hizmet Binası” olarak inşasına başlanan yerleşkenin
inşaatı sürerken gündeme gelen TBMM sosyal tesisleri (daha sonra Eğitim ve Kongre Merkezi) projesi, gerçekleştirilmesi mahkeme kararıyla engellenmiş olsa da, bu niyetin açık bir ifadesidir.
Böyle bakıldığında, kentsel tasarım açısından yeni
AOÇ kurgusunun bir değil iki politik aksı olduğu
görülecektir (Resim 1). Bunlardan ilki, yukarıda değindiğim gibi, AKM binasından başlayıp “Cumhurbaşkanlığı Sarayı”nın simetri aksı olarak doğu-batı
doğrultusunda devam eden akstır. İkincisi ise, AKP
seçkinlerinin yerleşik bulunduğu eski gecekondu
alanı Çukurambar ile başlayıp, yeni bir Merkezi

Resim 1.

İş Alanı olarak geliştirilen Söğütözü’nden ve AKP
Genel Merkez Binası’nın önünden geçerek güneykuzey yönünde ilerleyen ve Cumhurbaşkanlığı
yerleşkesinin batı sınırını tutarak AOÇ tarihsel çekirdeğine (yaklaşık olarak TBMM tesisleri için öngörülen mevkide) ulaşan akstır.12 Görüldüğü gibi,
“Cumhurbaşkanlığı Sarayı”, kentte yeni bir politik
koordinat sisteminin ağırlık merkezi olmaya soyunmuştur. Bu koordinat sisteminin bir eksenini
parti ve devlet arasındaki sınırların bulanıklaşmasının bir ifadesi olan Çukurambar-Söğütözü aksı,
diğerini ise devletçi kamusallık anlayışı açısından
AKP iktidarının süreklilik ilişkisi içinde olduğu 12
Eylül yapılarının tanımladığı aks oluşturmaktadır.
Dolayısıyla, “Cuhurbaşkanlığı” Sarayı, kentsel tasarımın yeni bir rejim inşası için araçsallaştırılması
girişimi olarak okunmalıdır. Bu açıdan da, AOÇ’yi
savunmak, hem genel anlamda kamusal alanın
devlet tarafından sömürgeleştirilmesine direniş,
hem de özel olarak bugünün Türkiyesi koşullarında otoriter bir rejimin inşasına karşı çıkış anlamına
gelmektedir. Bu noktada şu soruyu sormak gerekir: Kamusal mekân olarak AOÇ’yi savunmanın
olanakları nelerdir?
Gezi Direnişi Sonrası Kamusal Mekânı Savunmak
Gezi Direnişi’nin bir kez daha hatırlattığı gibi, kamusal mekân, siyasal eylemin sahnesi ve konusu
olmaktan daha fazlası da olabilir. Ulusal ölçekte
tanınan, hem mücadele alanı hem de mücadele
konusu olmuş bir kamusal mekân olarak Taksim
Meydanı, 2013 Haziran’ında gördüğümüz gibi,
çok sayıda siyasal projeyi bir araya getirip eklemleyebilen merkezî bir boşluktur aynı zamanda.13
Buna karşılık, AOÇ’nin toplumsal bellekte kamusal
mekân olarak yeri, belki de Taksim Meydanı’nın
tam tersidir. Taksim, Cumhuriyet öncesine uzanan
ve Cumhuriyet döneminde ciddi bir siyasal mücadele konusu olan modern pratiklere ev sahipliği
yapmış, sosyal olanla siyasal olanın sürekli olarak
birbirlerini yeniden ürettiği bir kamusal mekândır.
AOÇ’nin ise, çeşitli nedenlerle kamuya mal ola-

mamış bir alan olduğu açıktır. Alana yapılan müdahaleler, Ankara’da örgütlü meslek odaları ve
sivil toplum yapıları dışında tepki görmemiştir;
“Cumhurbaşkanlığı Sarayı” gündeme gelinceye
kadar, bir başka ifadeyle alan “yüksek siyasetin”
konusu haline gelinceye kadar, AOÇ mücadelesi
toplumsal bir taban bulamamıştır. Karşılaştıracak
olursak, bir yanda herkesin birey olarak kendisine
ait hissettiği ve bu yüzden kendi tekil gündeminin
ifadesini yansıttığı bir kamusal mekân (Taksim), diğer yanda ise hiç kimsenin bireysel olarak aidiyet
hissetmediği, ancak Cumhuriyet sembolizmiyle
“herkese ait olduğu” düşünülen ve bu yüzden de
hiçbir bireyin uğruna mücadeleye girişmediği bir
başka kamusal mekân (AOÇ) mevcuttur.
Bu koşullarda, AOÇ mücadelesi, uzunca bir süre
boyunca hukuk zemininde devam etti. Meslek örgütlerinin taşıyıcılığını yaptığı bu mücadele, özellikle 2010 sonrasında, belediyenin inşa hızı ile
yargının yavaşlığı arasındaki makasın iyice açılması sonucu (odaların 2010 yılının Kasım ayı içinde
açtığı davanın bilirkişi keşfi, davanın açılmasından
tam 16 ay sonra, Mart 2012’de yapılabilmiştir) işlevsizleşmeye başladı. Aynı dönemde, 2009 yerel
seçimleri bağlamında Ankara’da gerçekleştirilen
“Saltanata Son” kampanyasının yarattığı heyecan,
kentsel siyasette küçük, renkli ve mizahi eylemlerin önünü açtı. 2012’nin Mayıs ayında kurulan
Başkent Dayanışması’nın ilk eylemlerinden biri
“AOÇ için Maskeli Balo” eylemiydi.14 Bu tarihten
sonra “Başbakanlık Hizmet Binası” etrafında dönen tartışmalar, özellikle Gezi Direnişi’nin ardından, hızla bir rejim tartışmasına dönüşmüştür. Bu
dönüşümün bir boyutunu yerleşkenin aslında bir
başkanlık modeline uygun olarak programlandırılmış olması oluştururken, diğer boyutunu da Gezi
sonrasında şiddetlenen otoriterleşme ve bunu kurumsallaştıran yasal düzenlemeler oluşturmuştur.
Bir başka ifadeyle, otoriter bir başkanlık rejiminin
mimari programını içeren yerleşkenin mahkeme
kararlarına rağmen inşası, hukuk tanımaz bir iktidar pratiğini gözler önüne sermiştir. Bu da, mimari
bir nesne olarak yapının hem meşruiyet kazanmamış bir başkanlık modeliyle, hem de hukuk tanımayan otorite figürüyle özdeşleşmesini sağlamıştır.
Yoğunlaşan siyasal baskı koşullarında kamusal
mekânın sömürgeleştirilmesi, bu baskının doğrudan ifadesi haline gelmiştir. Bu koşullar, aslında, ‘Gezi-sonrası’ durumu tariflemektedir. Walter
Benjamin’in, faşizmin her seferinde başarısız bir
devrimin tanıklığında yükseldiğini söylerken kastettiği biçimde,15 Gezi’nin ardından gelen baskı ve
sindirme süreci dolayısıyla, Gezi tipi bir kamusal
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mekân savunusu imkânsız görünmektedir. Sokağın kriminalize edildiği koşullarda, kitlesel eylem
olasılığı ciddi biçimde sınırlanmıştır. Dahası, yukarıda tartıştığım gibi AOÇ, özgül koşullarına bağlı olarak zaten toplumsal bir tabandan yoksundur.
Andy Merrifield, Kahire’de Tahrir Meydanı ve
New York’ta Zucotti Park gibi alanların kamusal
mekân olma niteliklerini, sadece fizikselliklerine
değil, sanal ve fiziksel dünyalar arasında, çevrimiçi ve çevrimdışı temaslara yol verecek buluşma
noktaları olmalarına borçlu olduklarını belirtir.16
İşte bu olasılık, yani sanal olanla fiziksel olan arasında bir arayüz olma potansiyeli, AOÇ’yi belki
de tarihinde ilk kez gerçek bir kamusal mekân
haline getirmiştir.17 Bu olasılık, ironik bir biçimde, kamusal mekânın fiziksel olarak işgal edil(e)mediği koşullarda ortaya çıkmıştır. Yeni bir rejimin odağı olarak inşa edilen yerleşke sayesinde,
ilk kez AOÇ’nin sömürgeleştirilmesi siyasal bir
tepki üretir. Gezi-sonrası dönemin imkânsız kıldığı kitlesel eylemlilik AOÇ için zaten hiç mümkün
olmamıştır; bu yüzden bu tarihsel koşullarda yeni
bir direniş biçiminin imkânını en çok barındıran
kamusal mekânın AOÇ olduğu söylenebilir. AOÇ
için süren mücadele, başından beri farklı biçimleri
araştırmaktadır zira.
Öyleyse AOÇ, iki açıdan Gezi-sonrası dönemin
cephe hattıdır: İlk olarak, AOÇ’nin hukuksuz işgalinde somutlaşan yeni rejimin odağı ve sembolü
“Cumhurbaşkanlık Sarayı”, bu girişime direnişin
de odağı haline gelmiştir. İkinci olarak ise AOÇ,
kamusal mekânın savunusu üzerine biriktirilmiş
deneyim repertuvarının geçersizleştiği baskı koşullarında yeni bir “non-occupy” stratejisinin en
olası mekânıdır. Buna kanıt olarak, AOÇ mücadelesinin başlangıcı gösterilebilir. Orman Genel Müdürlüğü alanında bir “Başbakanlık Hizmet Binası”
inşaatının başladığı ve bu uğurda yeşil dokunun
tahrip edildiği bilgisi, alana girip gözlem yapmak
fiziksel olarak engellendiğinden, Mimarlar Odası
Ankara Şubesi’nin satın aldığı uydu görüntülerinin
kamuya sunulmasıyla, yani imaj yoluyla dolaşıma
girmiştir. Dolaşıma giren bu imajlar, yeni binanın
hafriyatını yeşil dokunun içinde bir yara olarak ifade eder (Resim 2). Yani “Kaçak Saray”, daha başından itibaren görsel temsil tabanlı bir mücadelenin
de konusudur.
Temsil Üzerine Mücadele: Dil ve İmaj
AOÇ’den kamusal mekâna dair çıkarabileceğimiz bir ders, kamusal mekânın, toplumsal olanın
nüfuzuna kapalı olsa bile temsiller dünyasında
(Merrifield’in ifadesiyle sanal dünyada) bir müca-
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Resim 2.

delenin pekâlâ konusu olabildiğidir. “Ak-Saray”
tartışması ile AOÇ, hiç olmadığı kadar toplumsallaşmış ve fiziksel olmasa da iletişimsel kamusal alanın bileşeni haline gelmiştir. Konusu değil,
bileşeni; çünkü, hem kamusal alanda yapılan bir
tartışmanın nesnesidir artık, hem de siyasal argümanlar üretmenin bir aracı. Bu noktada, temsil
üzerine mücadeleyi iki boyutta ele alacağım: Dil
ve imaj. Aşağıda göstermeye çalışacağım gibi, her
iki mücadele mecrasında da, hem iktidarı yeniden
üretmeye yönelik girişimler, hem direniş olasılıkları mevcuttur.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı”nın nasıl isimlendirileceği konusu başlı başına böyle bir mücadele alanıdır. Daha önce şöyle yazmıştım:
Her şeyden önce yapıyı isimlendirmenin
içerdiği zorluğun mimari açıdan da bir anlamı bulunduğunu görmek gerek. Zira bu
zorluk, mimari programa dair tutarsızlıklara işaret ediyor. Başbakanlık Hizmet Binası olarak başlayan, aslında yakın gelecekte
hayata geçmesi planlanan bir başkanlık modelinin mimari programına uygun olarak tasarlanan, fakat bugün cumhurbaşkanlığına
devredilmiş bulunan yerleşkeyi Baş(ba)kanlık veya (Cumhur)Başkanlık binası olarak mı

düşünmeli? İsimlendirmeden söz ederken;
“köşk”ten “saray”a geçişin anlamı sadece bir
ölçek meselesi midir? Ya da, eleştirel olarak
kullanılan “Ak-Saray” isminin kayıtsızca benimsenmesi, nasıl yorumlanmalı?18
Bu satırların üzerinden sadece birkaç ay geçmiş
olmasına rağmen, söylenenlerin bir kısmı – özellikle son kısmı – geçerliliğini yitirmiş görünüyor.
Zira “köşk-saray” ikilisi üzerinden yapılan eleştirel
muhalefet, geçen süre zarfında Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a geri adım attırmış görünmektedir. Yerleşke başlangıçta ısrarla “saray” olarak tanımlanmış, hatta muhalif bir isimlendirme olarak üretilen
“Ak-Saray”, en yetkili ağızlar tarafından benimsenmiştir. Buna karşılık muhalif isimlendirme de “AkSaray”dan “Kaçak Saray”a dönüşmüştür. Yapının
hukuken kaçak oluşunun teşhiri önemli bir argüman olmuş ve ana akım medyanın gündemine de
girmiştir. Cumhurbaşkanı’nın bile aksini savunmak için “Kaçak Saray” ifadesini kullanması, sürdürülen kampanya açısından çarpıcı bir başarıdır
aslında.19 Dahası, iktidar bu yapıyı “milleti temsil
eden ve ona ait olan bir eser” olarak sundukça,
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin ısrarlı çabalarıyla süren ve “sarayın saraylığını” teşhir eden
kampanya, debdebenin öbür yüzünün israf olduğunu başarıyla ortaya koymuştur. İşte bu noktada,
Cumhurbaşkanı geri adım atmış, 16 Ocak 2015
tarihli gazetelerde yer alan demeçleriyle yeni bir
isimlendirmeyi ortaya koymuştur: “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi”. Bir yerleşkeyi cami merkezli
olarak tanımlayan bu yeni isimlendirmenin tutup
tutmayacağını zaman içinde göreceğiz. Ancak bu
manevranın, AKP iktidarının şimdiye kadar görmediği tipte bir muhalefet karşısında, tartışmayı İslami bir eksene kaydırma çabası anlamına geldiği
açıktır.
İlginç bir biçimde, yerleşkenin “saray”lığı meselesi Cumhurbaşkanı’nın gündeminden düşmemekte. Önce, yapıya harcanan paranın abartılı olmadığını kanıtlamak için, Buckingham Sarayı’nın
restorasyon masrafları örnek gösterilmiş;20 daha
sonra, daha da ilginç bir biçimde, Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Küba gezisinde ziyaret ettiği Başkanlık
Sarayı’nı örnek göstermiştir. Bu örneğin altında
yatan, sosyalizmde bile daha çok debdebe olduğu imasına karşı, Kübalı yazar Eugenio Yanez,
söz konusu yapının (hatta Erdoğan’ın Küba’da
“gördüğü ve etkilendiği tüm yapıların”) sosyalizm
öncesi inşa edildiğini vurgulayan bir yazı kaleme
almıştır.21 Bu gezinin dönüş yolunda Erdoğan konuya ilişkin daha da ilginç bir ifade kullandı. ABD
Başkanı Obama’dan şikayet ederken, Türkçe’de
“Beyaz Saray” olarak kullanılan ismi ilk defa “Be-

yaz Ev”e çevirdi.22 Bilinçli veya bilinçsiz, bu kullanım, “Ak-Saray” ismi ilk ortaya atıldığında Beyaz
Saray’la da iğneleyici bir çağrışım yapması niyetinin, hedefine şimdi ulaştığını gösteriyor.
Yerleşkenin isimlendirilmesi, bir başka ifadeyle
dilsel temsili üzerine yapılan mücadelenin önemli
bir unsuru da, kuşkusuz, işgal edilen mevkinin tanımlanışıdır. Israrla AOÇ adlandırmasından uzak
duran iktidar, bu alanın AOÇ değil “Beştepe”
olduğuna karar vermiş, 2014’ün 29 Ekim resepsiyonu için davetiyelerde bu isim kullanılmıştır.
Bir semt isminin zorlama biçimde bu alana iliştirilmesi, aslında, kurulmak istenen sembolizmi zayıflatır. “Çankaya Köşkü” örneğindeki gibi mevki
ile kurulan bir isim değildir zira söz konusu olan;
“Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı”dır.23 Ülkenin, şu an için politik temsiliyeti en güçlü binasının, kendisini bir semt ismiyle tanımlama ihtiyacı içinde olması semptomatiktir: Özgöndergesel
(self-referential – ama gündelik tabirle ‘kerameti
kendinden menkul’ demek yanlış olmayacaktır)
bir iktidar temsili olma iddiasındaki yapı, temelindeki gayrimeşru işgal yüzünden kendisinden daha
zayıf nirengi noktalarına tutunmaya çalışır. Buna
karşı, yapının AOÇ alanına inşa edilmiş olmasının
ısrarla vurgulanması, hem AOÇ’yi kamusal mekân
olarak teyit eder, hem de Ak-Saray’ın temsil etmeye soyunduğu yeni rejime direnir.
Son olarak, temsil üzerine mücadelenin görsel
boyutunu tartışmak istiyorum. Yukarıda da değindiğim gibi, yeni yerleşke için AOÇ alanının işgaline ve tahribine karşı mücadele, kitlesel eylem
koşullarının yokluğunda, imaj üzerinden başladı.
AOÇ arazisinin yeşil dokusu içinde bir yara izi
gibi duran temel kazısı, içine girilemeyen şantiyenin uydu görüntüsüyle belgelendi. Buna karşılık, imaj, uzunca bir süreden beri AKP’nin propaganda profesyonellerince başarıyla kullanılan bir
araçtır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertesinde,
yerleşkenin “Cumhurbaşkanlığı Sarayı” olacağının ilanının hemen ardından, yapının iç mekân
görüntüleri yayınlandı. Profesyonelce tasarlanan
bu fotoğraflar, yapıyı, tartışmaya yer bırakmayacak
bir biçimde otorite figürünün mekânı olarak kodlamaktaydı (Resim 3). Erdoğan’ın, yükselen haşmetli merdivenlerin başında poz verdiği fotoğraflar,
uluslararası medya tarafından da bir güç gösterisi
olarak okundu.24
Bu fotoğraflara paralel olarak, yapının açılışı için
öngörülen 29 Ekim 2014 tarihi, farklı devlet kurumlarınca da “Saray”ın promosyonu için vesile
edildi. PTT’nin, Cumhuriyet’in 91. kuruluş yıldönümü anısına hazırlatıp piyasaya sürdüğü dört
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gazetelerde yayınlanan “Sağlam İrade Cumhur’un
Başında” ilanıdır (Resim 5). İktidar yanlısı Sivil
Dayanışma Platformu tarafından verilen ilan,
Cumhurbaşkanı’nı, milletvekillerinin de diyet borcu bulunan “sağlam irade” olarak tarif etmekte, bu
iradeyi de Ak-Saray ile görselleştirmektedir. Dolayısıyla burada üçlü bir metonimik kaydırma söz
konusudur. Erdoğan’ı ima etmek için, hem cumhurun başında, hem Meclis’in üstünde bir konuma işaret eden bir “sağlam irade” tabiri kullanılmakta; yapının kendisi de, bir kez daha, kurum/
makam yerine otorite figürüyle özdeşleştirilmektedir. Bina, otorite figürünü işaret eden bir mekânsal
temsile dönüşmüştür.26
İlanın daha ilginç boyutu ise görsel kompozisyonudur. Burada, gerçekmiş yanılgısı yaratan bir
montajla, yapının cephesi önünde bir miting kalabalığı gösterilmektedir. Bir AKP mitinginden alınan bu kalabalık görüntüsünde herhangi bir parti
amblemi seçilemese de, turuncu flamalarıyla kitle tanınabilmektedir. Bu imajın kuruluşunda, fotoğrafa yapılan derinlik müdahalesi ilgi çekicidir.
Kalabalığın görüntüsü, gerçekte binanın önünde

Resim 3.

pulda yeni yapının fotoğrafları kullanıldı (Resim
4). Bu pul serisiyle beraber dolaşıma sokulan bir
unsur da, yapının cephe çiziminin bir logo halinde kullanılması oldu. Devlet yapılarının ulusal
bir simge olarak logolaştırılması, farklı ülkelerde
örnekleri görülen bir uygulamadır.25 Medyatik bir
imge olarak dolaşıma sokulması amaçlanan bu
logolar, günümüzde özellikle basın açıklamalarının yapıldığı mekânlarda kullanılmaktadır. Bu kullanımın tipik örneklerinden biri Beyaz Saray’dır.
TBMM’nin de Basın Toplantı Salonu’nda Meclis
yapısının benzer biçimde logolaşmış cephe çizimi
yer alır. Buna karşılık Çankaya Köşkü hiçbir zaman böyle bir kullanıma konu olmamıştır.
İktidar sembolü olarak “Cumhurbaşkanlığı Sarayı”
imgesinin yeniden üretimine ilginç bir örnek de,
Meclis’te haklarındaki yolsuzluk suçlamaları görüşülmekte olan bakanlara ilişkin oylama öncesinde

Resim 4.
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Resim 5.

tasarlanmış olan (ve balkon konuşmaları için kullanılacağı düşünülebilecek) meydana yerleştirilmemiştir. Binayı daha da uzaklaştıracak şekilde
yolun karşısından çekilen bir fotoğraf kullanılmış,
ancak yol kenarındaki parmaklıklarla bina arasındaki mesafe (yani gerçekte meydanın bulunduğu
derinlik) yassılaştırılmıştır. Fotoğrafın kurgusu bu
açıdan oldukça başarılıdır; ortaya çıkan görüntü,
bir binanın önündeki kalabalık değil, binaya yönelen kalabalıktır. Yapı, kitlesel gösterinin fonu
değil, odağı olmuştur. Ve 20. yüzyıl mimarlık tarihine azıcık aşinalığı olan biri için ‘binaya yönelen
kalabalık’ imgesi, akla Terragni’nin Casa del Fascio’sunu getirecektir (Resim 6).
Görüldüğü gibi, iktidar, mimarisiyle beraber onun
görsel temsilini de, kendisini yeniden üretmek
için seferber etmektedir. Mekân ve görsel temsil,
“Yeni Türkiye”nin inşası için işe koşulmuştur. Bu

Resim 7.

lü askerler, mekâna yeni anlamlar yükleyen bir
performansın dekoru oldular. Performansın kendisi ise, Erdoğan’ın merdivenlerden inişi idi (Resim
7). Tarih tünelinden inerek en alt basamakta bütün
bu tarihsel birikimin taşıyıcısı konumuna ulaşan
Erdoğan, bu performatif gösteri ile, hem (seçmeci)
bir millet tarifi yapmış olur, hem de kendisini bu
milletin baba figürü olarak kutsar (zira “ecdadın”
arasına karışmıştır). İşte bu performans, hızla karikatürize edildi. Gerek fotoğrafa yapılan montaj
müdahaleleri ile, gerekse fotoğrafı aynen kullanıp
ona altyazı (caps) ekleyerek üretilen yeni imajlar
sosyal medyada yaygınlaştı (Resim 8).
Burada detaylı tartışmak mümkün değilse de, gerek son yılların küresel direniş dalgası genelinde,
gerekse Gezi Direnişi özelinde, mizahın bir direniş pratiği olarak niteliğinin altı sıkça çizilmektedir. 27 Egemen söylemlerin altını oyan, oyuncul katılımcılığı ile farklı bir dayanışma ruhunu yeniden
üreten, sanatsal yaratıcılığı politikayla buluşturan
mizahi üretimler, özellikle baskıcı yönetimlere
karşı ciddi bir direniş potansiyeli barındırır. “AkSaray” örneğinde de mizah, mekân, dil ve politik
anlam arasında yeni bir dolayım kurar. Otoritenin
mekânsal temsili olan yapı, mekân üzerine yeni
anlamlar üreterek çalışan (genellikle de sadece
var olan iktidar temsilinin, eksik, temelsiz, tutarsız yanlarını ifşa ederek işleyen) mizah aracılığıyla
aşındırılır. Mizahın gücü, eleştirdiği nesneyi reddetmek yerine kullanmasından gelir; mizah, nesnesini bozundurarak olumlar. Böylece, mizahın
konusu olan “Ak-Saray”, işgale açık bir mekâna

Resim 6.

görsel-ideolojik taarruzun en uç örneği, ona karşı etkin bir direnişi de tetikleyen, 12 Ocak 2015
tarihinde Filistin lideri Mahmut Abbas için yapılan karşılama töreniydi. Ak-Saray merdivenlerine
dizilmiş olan ve Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16
Türk devletini temsil ettikleri iddia edilen kostüm-

Resim 8.
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dönüşür; fiziksel değil ama iletişimsel kamusal alanın bir parçasına. Dahası, mekânsal bir temsil olduğu için, imajlar dünyasında düz anlamıyla işgal
edilebilir. Heybetli merdivenler, süper kahramanların, çizgi roman karakterlerinin mekânı haline
gelir; böylece antik Türk ordularına mensup askerlerin de, bu karakterler kadar kurmaca oldukları
açığa vurulur.
Yukarıda AOÇ’nin, Gezi-sonrası dönemin cephe hattı olduğunu ileri sürmüştüm. Bu çerçevede
“Ak-Saray”, bu hattın önemli bir mevzisi haline
gelmiştir. Bu mevzi, iktidar için, Harvey’den ilhamla, bir “mekânsal sabit”e28 dönüşür. İktidarı
büyüten bir mekânsal araç olması amaçlanan yapı,
iktidara karşı eleştirinin de yöneleceği somut bir
hedeftir artık; terk etmesi kolay olmayan bir hedef. Gerçekten de, Ak-Saray’a yönelen eleştiriler,
AKP iktidarını bugüne kadar hiç olmadığı kadar
yıpratan bir etki sağlamıştır. Dahası, bu mekânsal
sabit sayesinde, mizahın yıkıcı gücü de zirveye
çıkar. Çünkü bu mekânsal sabit, Gezi’nin “orantısız zekasına” da mekânsallaşma olanağı sunar.29
Gezi’ye damgasını vuran mizah, kurulu (siyasal)
anlam ve söylemlerin bozulması/çözülmesi üzerine inşa edildi. Bu müdahale biçimiyle üretilen sloganlar, yeni ve sabit anlamlar kurmak yerine, siyasal anlam dünyamızı bozuma uğratıp genişlettiler
(“Mustafa Keser’in askerleriyiz” ve “Çare Drogba”
gibi).30 Şimdiyse, bu mizahın yıkıcı potansiyeli,
dolaşımda olduğu iletişimsel kamusal alanın/ağın
parçası haline gelmiş olan AOÇ aracılığıyla yer’e
temas eder. İktidar, büyüyüp genişleyebilmek için
kendini bağladığı mekânsal sabit (Ak-Saray) sayesinde, mizah yoluyla direnişin aşındırıcı gücüne
‘yakalanır’.
Sonuç Yerine
AKP iktidarının ekonomi politiği, ürünü olduğu
özgül tarihsel koşullar sonucu, kent mekânının yeniden üretim süreçlerine derinden bağlı. Bu koşullarda, Gezi Direnişi’nin de gösterdiği gibi, özellikle kamusal mekânların tahribi, toplumsal mücadelelerin odağına yerleşebiliyor; tali görünen mücadelelere ölçek sıçratıp, onları siyaset gündeminin
merkezine taşıyabiliyor. Gezi-sonrası dönemin
karakteristiği olan sokağın kriminalizasyonu ve
kitlesel eylemin suçlaştırılması, kamusal mekânın
savunusunda Gezi ile zirveye ulaşan işgal hareketlerini – imkânsız kılmış değilse bile – oldukça
zorlaştırmış bulunuyor. Bu koşullar çerçevesinde,
tarihsel olarak tanımına uygun bir kamusal mekân
olamayan AOÇ için süren kısıtlı mücadele, “Cumhurbaşkanlığı Sarayı”nın inşası ile ölçek atlamış
ve onu kamusal mekân olarak yeniden kuran bir
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sürece dahil etmiştir. Bedensel performans olarak
protesto eyleminin bulunmadığı, neredeyse fiziksel olmayan bir “non-occupy” mücadeleye konu
olan AOÇ, bu anlamıyla Gezi-sonrası dönemin kamusal mekân savunusuna örnek teşkil etmektedir.
“Non-occupy” nitelikte bir kamusal mekân mücadelesi ise, öncelikli olarak temsiller üzerinden yürür. Dil ve imaj dolayımlarıyla, iktidarın mekânsal
temsili olarak kurulan “Ak-Saray”, öncelikle, asli
işlevini, yani iktidarı pekiştirme görevini, felce
uğratacak biçimde karikatürize edilir. Hayranlık
uyandırması beklenen bir “eserin” alaya alınması,
iktidarı hazırlıksız yakalar. Zira burada söz konusu
olan alay, AKP’nin alışkın olduğu hor görülmeden
çok farklıdır. Daha önce iktidara layık olmadığı
imasıyla hor görülen AKP, bunu popülizminin dayanağı yapmıştı. Şimdiyse, güce doymayan bir iktidar olduğu için alay konusu olmaktadır. Dahası,
bu durumu popülizm yoluyla aşma girişimi, saray,
hukuksuz otoriteryenizm ve gayrimeşru başkanlık sistemi arasındaki üçlü ilişki teşhir edildikçe
imkânsız hale gelmektedir.
“Her yer Taksim” sloganı, bir çağrı ve belki de bir
kehanet olarak Gezi’de ortaya çıktı. Ve bu slogan,
bugün bile bir hayalet gibi dolanmaya devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında, AOÇ’nin de bir Taksim olduğunu, Gezi’nin AOÇ’ye sirayet ettiğini
söylemek mümkün. Eğer böyleyse, Ak-Saray’ın bir
“perili köşk” olduğunu bile öne sürebiliriz; sakinine rahat vermeyen, tekinsiz bir malikâne. Dahası,
tekinsiz olduğu kadar uğursuz belki; her geçen
gün “saray” ile hükümet arasındaki mesafenin,
ağır ağır da olsa, açıldığı hissediliyor. Ve hükümet
demişken, belki başladığım yere dönmek ve 18.
Brumaire’in son satırlarıyla bitirmek en iyisi:
Pozisyonunun dayattığı çelişkili taleplerin
baskısı altında ve aynı zamanda bir jonglör
gibi kamuoyunun gözünü kendi üzerinde
tutmak zorunluluğu içinde, ... sürekli şaşkınlık yaratarak – yani her gün minyatür bir
hükümet darbesi yapmak zorunda kalarak –
Bonaparte, bütün burjuva ekonomisini kargaşaya atıyor, ... hükümet mekânizmasından
hükümet mekânizması halesini çekip çıkartarak, onu hiçe sayarak, ... düzen adına anarşi yaratıyor. Trier’deki kutsal İsa tuniğine tapınmayı, Napolyon’un imparatorluk pelerini
için tapınma şeklinde taklit ediyor. Ama sonunda o pelerin Louis Bonaparte’ın omuzlarına konduğunda, Napolyon’un bronz heykeli de Vendome Sütunu’nun tepesinden
gümbürtüyle devrilecektir.31

DİPNOTLAR:
Bu yazı, bu sayının editörlerine 1 Mart 2015 tarihinde
teslim edilmiştir.
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