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Analitik karar verme, yaratıcılık, teknik uzman-
lık ve rasyonelliğin yanında kişinin yaşadığı 
yeri benimsemesini, güzel bulmasını ve 
sevmesini sağlayan bazı kavramlar da 
mimari tasarım sürecine dahil olur ve 
mimari tasarımla mekânın maddi kalite-
si kadar manevi kalitesi de tasarlanır. 
Uzman isimler, mimari ve güzellik 
arasındaki ilişkiyi, mimari üründe 
güzel-çirkin tanımını ve modern 
mimarideki yansımalarını değer-
lendirdi.

MİMARİDE 
GÜZELLİK

GÜL DEMİRDAŞ
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MODERN 
MİMARİ 
EVRENSELİ 
ARIYOR 

Modern mimarinin evrensel geçer-
liliği olan bir yapı tipolojisi arayı-
şında olduğunu belirten Arş. Gör. 
Ayça Çelikbilek, yeni yapının eski-
sinden daha güzel olacağı inancına 
dayanan "yaratıcı yıkım" olgusuna 
dikkat çekiyor. Bu yaklaşıma göre 
"güzel"i yaratabilmek için mevcut 
olan yıkılmalı. Peki, yeni olan kime 
göre güzel ve güzel olan ne kadar 
süre güzel kalacak? 

Mimari, yerin maddi kalitesi ka-
dar manevi kalitesini de tasarlı-
yor. Tasarlanan bir yapının insan 
duygusunu etkilediği için 'güzel' 
diye nitelendirildiğini söyleyebi-
lir miyiz? Mimaride güzelliği ne 
belirler? 
Güzelliğin belirlenmiş evren-
sel ölçütleri ya da belli sınırları 
yok. Mimarlık alanında güzellik, 
tüm ögeler arasında en karmaşık 
olandır. Çünkü güzellik olgusu, 
mimari yapının ve kentsel çevre-
nin duyularımızı etkileyiş şekliyle, 
algılarımızla, beğenilerimiz ve hatta 
hoşnutsuzluklarımızla bağlantılıdır. 
Güzellik algısı coğrafyaya, kültüre, 
eğitime, sosyal sınıflara, kişinin 
geçmişine ve günümüzde görsel 
medya üzerinden görüp özenilenler 
gibi pek çok etkene göre değişi-
yor. Bu nedenle mutlak bir güzel 
mekân tasarımı kuralı yok. Hepi-
miz için en güzel kent, aynı kent 
içerisinde beğendiğimiz mekânlar, 
hatta bir mekân içerisinde beğen-
diğimiz özellikler ve mekânların 
bizde uyandırdığı duygular farklılık 
gösteriyor. 

"GÜZELLİK, BİR PAZARLAMA 
STRATEJİSİ OLARAK 
KARŞIMIZA ÇIKIYOR" 
İnsan kentsel mekânları inşa eder-
ken kendini de yeniden üretiyor. Bu 
nedenle mekâna dair isteklerimiz 
aynı zamanda ne tür bir yaşam 
tarzı istediğimiz, nasıl bireyler 
olmak istediğimiz, ne gibi toplumsal 
ilişkiler içinde olduğumuz ve hangi 

estetik değerlere sahip olduğu-
muzla ilişkilidir. Mekân tasarımın-
da ideal olan, yerelliklere, yerel 
halkın ihtiyaç ve beklentilerine de 
uygun tasarımlar oluşturmaktır. 
Ancak günümüzde kentlerin güçlü 
sermaye gruplarının "güzel" olarak 
niteledikleri doğrultusunda şekillen-
dirildiği eleştirisini yapmak müm-
kün. Kimi zaman tasarlanan yeni 
mekânların çeşitli estetik kaygılarla 
eski kullanıcı gruplarını içermediği 
görülüyor. Örneğin 2010 yılında 
Güney Afrika'da düzenlenen FIFA 
için Cape Town'daki havaalanından 
itibaren N2 Karayolu boyunca şehir 
manzarasından kaldırılması gereken 
"göze batan şeyler" olarak görülen 
gecekondu alanları temizlenmiş ve 
bu alanda oturan binlerce sakin, 
etkinlik sonrasında mahallelerine 
dönme sözü verilmesine rağmen 
alan dışında kurulan mülteci kampı 
gibi bir yerleşimde barındırılmıştır. 

Modern dünyada güzellik olgu-
su, nesnelere yüklenen sembolik 
değerler olarak karşımıza çıkıyor. 
Günümüzde metalar üretildikçe, 
güzellik algıları ve arzular onlara 
yönlendiriliyor. Tüketime ayrılan 
sermayenin elde edilmesi için me-
taların "güzel" sıfatı altında ayrıca-
lıklı olarak sunulması, onları sosyal 
sermaye hâline getiriyor. Diğer bir 
deyişle "güzel" olarak nitelendirile-
ne sahip olmak, sahibinin zevkinin 
ve toplumda ne derecede sivril-
miş olduğunun kanıtı olarak kabul 
ediliyor. Bu noktada güzellik, bir 
pazarlama stratejisi olarak karşımı-
za çıkıyor. 
 
SÜSLEMEDEN UZAK, 
FONKSİYONEL VE EKONOMİK 

Modernizmle birlikte güzellik 
algısının değişime uğradığından 
bahsediyorsunuz. Modernizmin 
kriterlerine göre "güzel yapı" ne-
dir, neye göre belirlenir? 
Modernizm, ilkelerini en kolay mi-

Arş.Gör. Ayça Çelikbilek
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 
Şehir ve Bölge Planlama
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marlık aracılığıyla hayata aktarmış 
ve belirli bir noktadan sonra da bü-
yük ölçüde kentsel bir olgu hâline 
gelmiştir. Modernizmin temelinde 
akıl ve bilim aracılığıyla evren-
sel gerçekliği yakalamak yatıyor. 
Benzer şekilde modern mimari 
de evrensel geçerliliği olan bir 
yapı tipolojisi arayışında olmuştur. 
İşlevin formu belirlediği, süsleme-
den uzak, fonksiyonel ve ekonomik 
yapının "güzel" olduğunu savunan 
bu ideolojiyle modern yapılar kare, 
dikdörtgen gibi basit formlarda ve 
çevreye hakim olacak derecede 
büyük ölçeklerde tasarlanmıştır. 
Modern mimaride süslemeden ve 
kişiselleştirilmiş tasarımdan kaçın-
ma yaklaşımı öne çıkar. Hatta ilk 
örneklerde öyle bir noktaya gelin-
miştir ki toplu konutlarda kiracıla-
rın kişisel ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere çevreyi değiştirmelerine 
izin verilmemiştir. Örneğin, Le 
Corbusier'in tasarladığı Pavillion 
Suisse öğrenci yurdunda, mimari 
estetik nedenlerle perde takılma-
sına izin verilmemiş ve öğrenciler 
yaz döneminde sıcakla boğuşmak 
durumunda kalmıştır.

YARATICI YIKIM
Modernizm bir yandan geçmiş ve 
geleneksel yapı tarzlarını reddet-
mekte, öte yandan güzel bulduğu 
dokuyu yaratabilmek için mevcut 
olanın yıkılması gerektiğini öne 
sürmektedir. "Yaratıcı yıkım" olarak 
adlandırılan bu olgu, modernizmle 
oluşturulacak yeni yapının eskisin-
den daha "güzel" olacağı inancına 
dayanmaktadır. Bu durum, yeni 
olarak sunulanın kime göre "güzel" 
olduğu sorusunu gündeme getir-
mektedir. 

Diğer yandan modern olanın "yeni 
olan" olduğu göz önüne alındı-
ğında, bu süreç bir döngü olarak 
gelişecek ve bugün yeni ve güzel 
olanın ileride yıkılması söz konusu 
olacaktır. Bu durum, "güzel" olanın 

ne kadar süre "güzel" kalacağı so-
rununu da gündeme getirmektedir. 
Pruitt-Igoe örneğinde olduğu gibi 
modern mimarinin öne sürdüğü 
ideallerin dışavurumu olan kimi 
projeler tamamlandıktan 16-17 yıl 
gibi oldukça kısa bir süre sonra 
beğenilmeyip yıkılırken, Berlin Du-
varı gibi kimi yapılar ise yıkıldık-
tan sonra önem kazanabilmektedir. 

Modernizmin tüm coğrafyala-
rı aynılaştırdığı gerçeğini ele 
aldığımızda, mimari ürünlerdeki 
güzellik algısının ne kadar özgün 
olduğunu söyleyebiliriz? 
Modern mimarinin evrensel yapı 
formu arayışıyla oluşturduğu 
"bütün uluslar ve kimlikler için tek 
yapı" anlayışı, kentlerin özgün nite-
liklerini gözetmeksizin gelişen tek 
tip yapılaşma dokusuyla birbirine 
benzer kentsel dokular oluşturmuş 
ve kentlerdeki yabancılık duygu-
suyla birlikte özel bir mekânda 
olma hissini de ortadan kaldırmış-
tır. Örneğin, modern mimarinin 
sıkça kullandığı yapı malzemeleri 
olan demir ve çelik karkaslı cam 
giydirme binalar, ışık yansıtı-
cı özelliklerine rağmen çöllerde 
bile yoğun şekilde kullanılmaya 
başlanmış durumda. Aynı zaman-
da modernizm ideolojik olarak 
geçmişi, geleneksel ve klasik olanı 
reddetmektedir. Diğer bir deyiş-
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le, küresel düzlemde geçerli kurallar 
bütünü oluşturabilmek için seçici bir 
unutkanlık stratejisi izlemektedir. Bu 
durum, mimaride yerel malzeme kul-
lanımını, yere özgü mimari ve kimlik 
üretimini ortadan kaldırmaktadır. 

KOPYA MİMARİLER 
Günümüzde mimaride mekân satı-
şından mekân pazarlamasına doğru 
bir geçiş olduğunu görüyoruz. Yani, 
önceden iyi mimari tasarımlar yapıp 
tasarımın iyiliğine vurgu yapılırken 
günümüzde satılacak olan mal, hedef-
lenen kullanıcı kitlesinin isteklerine 
göre tasarlanmaktadır. Bu durumda 
günümüzde "güzel" olarak adlandırıla-

nın temelde "güzel görüneni sunmak" 
olduğunu söylemek mümkün. 

Diğer yandan 21'inci yüzyılda kentler 
arasında yatırım çekmek için küresel 
düzlemde bir rekabet olduğu görü-
lüyor. Kent yönetimleri bir yandan 
mega projeler ve flagship projelerle 
kent imajlarını güçlendirerek yatırım-
cıyı çekmeye çalışıyor, diğer yandan 
dünyanın başka bir yerindeki kent-
lerde uygulanmış ve başarılı olmuş 
projeleri aynı başarıyı yakalamak 
adına kendi kentlerine kopyalıyor. Bu 
noktada kentlerde üretilen bu yeni 
projelerde prestijin başrolü oynadı-
ğını söylemek mümkün. Ancak bu 
kopya mimariler kent ve projelerin 
özgünlüklerini azalttığı gibi turist ve 
kullanıcıların da mimari yorgunluktan 
etkilenmesine neden oluyor. 

Modern olanın yeni olan olduğu göz 
önüne alındığında, projelerin başka 
yerlerde kopyalanmasıyla mimari 

tasarımlarda heyecan etkisinin za-
yıflaması, değişik olana alışılması ya 
da daha ilginç tasarımların yapılması 
ile tasarımların "güzel" olma özelliğini 
yitirmesi de mümkün.

DAHA MODERN BİNALARA 
SAHİP OLMA ARZUSU

Türkiye'de modern evler, modern 
mimari yapılar modern yaşamla 
özdeşleşiyorsa "güzeldir" algısının 
modern mimari tasarım ilkeleriyle 
örtüşmediğini söylüyorsunuz. Bunu 
biraz açıklar mısınız? 
Türkiye'de son birkaç on yıllık 
dönemde hem mega proje üretimi 
hem de kentsel dönüşüm projeleriy-
le oldukça yoğun bir inşaat dönemi 
yaşanıyor. Bu noktada özellikle inşaat 
firmalarının yaptığı konut üretimleri 
ve bunları pazarlama şekilleri ince-
lendiğinde, modern mimariye oldukça 
yoğun bir atıfta bulunulduğu görülü-
yor. Pek çok konut projesinin adında 
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Bilbao Guggenheim Müzesi, Frank Gehry

Farnsworth House, Mies van der Rohe

AT&T Binası, Philip Johnson

modern kelimesi geçmekle birlikte 
projelerin reklamlarında da modern 
mimari çoğunlukla modern yaşamla 
özdeşleştirilmekte, modern olanın daha 
kaliteli, daha iyi olduğu ve ona sahip 
olan grupların daha şanslı olduğu 
belirtilerek modern olana sembolik bir 
anlam yüklenmektedir. Oysa projeler 
incelendiğinde, projelerin tasarımla-
rının süslemesiz, işlevsel bir mimari 
form benimseyen, standart üretimli 
malzemelerle inşa edilen modern mi-
mariden çok, özel pazarlar için üretim 
yapan, yüksek teknoloji ve tasarıma 
özgü malzemeyle tasarım yapan, 
tasarımlarında estetiği ön plana alan 
ve mirası kullanan postmodern mimari 
örnekleri olduğu görülüyor. 

"MODERN OLAN HER ŞEY GÜZEL 
OLMAYABİLİR"
İnşaat şirketlerinin "güzel"i nasıl sun-
duğuna ek olarak kullanıcı gruplarının 
ifadelerine baktığımızda da benzer bir 
yaklaşım görüyoruz. Özellikle kentsel 
dönüşüm uygulamalarıyla oturdukları 
binaların yenilenmesi için başvuru ya-
pan kişilerin söylemleri incelendiğin-
de, bu kişilerin çoğunlukla binalarının 
daha "modern" ve "daha güzel" olacağı-
nı, bu nedenle "daha değerli" olacağını 
düşündükleri görülüyor. Bu ifadeler 
medya aracılığıyla "güzel"in kullanıcı-
lara ayrıcalıklı olan olarak sunulması-
nın yanında, Türk toplumunda "mo-
dern" kavramının üstlendiği rol ile de 
ilişkilidir. Bu noktada Otto Wagner'ın 
"Modern olan her şey güzel olmaya-
bilir; ancak günümüzde duyularımız 
bize gerçekten güzel olanın sadece 
modern olabileceğini söyler" ifade-
si, kişilerin daha dayanıklı binalarda, 
daha sağlıklı ve yeterli sosyokültürel 
donatılara sahip bir kentsel çevrede 
yaşamak yerine daha modern binalara 
sahip olma arzusunu da net bir şekilde 
açıklamakta. 57
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