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M � M A R L I K   E L E � T � R � S �  farklı süreç, durum, içerik, ba�lam ve uzam tartı�malarını 
barındıran kaygan bir zemin... 
 
Bugüne kadar mimarlık ele�tirisi adına sürekli bir kültürün olu�ması için harcanan tekil, bireysel 
çabalar çok ‘ö n e m’ ve ‘d e � e r’ ta�ısalar da bu çabalar, ‘ele�tiri’ kavramının, mimarlık bilgi alanını 
kapsayan alanların içine sızması için yeterli ortam ve zemini olu�turamamı�tır.   
 
Bugünlerde daha da çok ihtiyacını hissetti�imiz bu zeminin eksikli�i, özellikle de büyük tekil kentsel 
projelerin tartı�ıldı�ı güncel medya ortamında daha da gözler önüne serilmektedir. Mevcut zemin, 
kar�ıla�ılan durumlar kar�ısında daha da kayganla�makta, aktörlerin, duru�ların, bilginin giderek 
zahirile�ti�i, bir yere varması için gerekli bilgi ve argümanlardan yoksun kakafonik bir kaos ortamını 
desteklemektedir. Tartı�malar saman alevi gibi harlamakta ve sonra da kül olmaktadır. 
 
 
Mimarlar, kendi mesleki pozisyonu bir yana, entellektüel bir kentli olarak bile elindeki bilginin de�erini 
aktaramayan, ‘s ö z’ ünün de�eri tartı�malı, tartı�ma zeminlerinde, mekanizmaları harekete geçirecek 
bir ‘dönü�türücü güç’ olabilme potansiyelini kendi bilgi alanı içinden üretemeyen, kolektif bir bilgi 
alanının ortaklı�ını yapamayan, kafa karı�ıklı�ının yo�un ya�andı�ı bir mimarlık ortamını payla�ıyor.  
 
Mimarlık ortamı, kendi bilgi alanları içindeki duru� ve pozisyonları üretecek, ‘ y ü z l e � i l m e k ’ 
zorunda olunan pek çok durumla kar�ı kar�ıya kalmaya devam etmektedir. Eksikli�ini duydu�umuz ise 
kendi argümanlarını ve tartı�malarını bu bilgi alanı içinden üretip, yeni bilgi katmanlarına dönü�türecek 
ve bunu sürekli kılacak, a k t ö r l e r in ve zamana yenik dü�meyen n i t e l i k l e r i do�uracak k a y 
n a k l a rın ve k a v r a y ı � biçimlerinin olu�masıdır. 
 
YEN�M�MAR,  ele�tiri dizileri ile ‘mimarlıkta ele�tiri’ alanının taradı�ı bilgi alanlarından ve 
aktörlerinden beslenen yeni bir giri�imde bulunuyor. Süreklilik içinde zamanla kendini geli�tirmesini ve 
yayılmasını bekledi�imiz ele�tiri kültürünün bir  ileti�im a k t ö r ü olarak kaynak olu�umu için bir 
adım atıyor. Kendini WEB ortamı üzerinden dola�ıma açacak olan bu kaynak, zaman içinde farklı 
medyalarla beslenebilecek ve kendi tartı�ma alanını genle�tirebilecektir.  
 
Bu proje, mimarlık ele�tirisi gibi kaygan zeminde, süreklilik kaygısını yitirmeden, mimarlık ortamının 
yüzle�mek zorunda kaldı�ı durumlar kar�ısında, yöntemsel zorluklarının ve bilgi sınırlarının bilincinde,  
‘yapıları’ tartı�ararak mimarlık bilgi alanının problematiklerini ara�tırmayı ve tartı�mayı 
amaçlamaktadır. 
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Oda�ına ‘yapı’yı alan YEN�M�MAR ele�tiri dizileri, rotasını mimarlık bilgisinin y a p ı l ar üzerinden 
yeniden üretildi�i, tartı�ıldı�ı ve payla�ıldı�ı bir z e m i n, katılan, tartı�an, izleyen, okuyan gözlerin 
duru�larını ve mesafelerini korudu�u bir o r t a m, farklı medyalara dönü�türülebilir, aktarılabilir 
‘b i l g i’ nin üretimi ve ‘b e l g e l e n m e s i’ yönünde belirlemektedir. 
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( hangi yapılar? neden?... ) 
 
Bu projenin çatkısını kuracak olan yapılar ve onların seçimi, projenin aynı zamanda en kırılgan 
noktasını olu�turmaktadır. 
 
Bu noktada yapı seçiminin temel kriteri, eksenini yukarıda aktarılan endi�elerden de anla�ılaca�ı 
üzere s ü r e k l i l i k  kavramı üzerine oturtulmu�tur. Yapıların seçimi için; yapımından günümüze 
kadar olan süreçte yapının kendine ait bir duru�unun olması, bu duru�un,  üzerine yapılan 
tartı�malarla güncelli�ini sürdürmesi ve üzerine eklemlenebilir bilgi katmanlarını barındırıyor olması, 
temel belirleyici faktör olacaktır.  
 
Bu tercih iki nedenle önem kazanmaktadır. Bunlardan bir tanesi içerikle di�eri de i�leyi�le ilgili bir 
niteli�e i�aret ediyor: 
 
Proje, ‘süreklilik’ kavramını, kendisi ve kendisinden sonrası olarak dü�ünmek yerine, kendisinden 
önce var olan bir duruma kendini ekleyerek dönü�türmeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken, yeterince 
üzerinde konu�ulmamı�, tartı�ılmamı� mevcut bilgi birikimini yeni ortama ta�ımak ve bunları henüz 
üzerine konu�ulmamı� yapılar için bir referans zeminine dönü�türerek, güncel problematiklere i�aret 
edilmesi öngörülmektedir. Proje bu anlamda olmayan ya da yeni kurulacak bir hafıza yerine var olan 
bir hafıza üzerine kendini in�a etmektedir.  
 
Di�er bir taraftan da yapıların web ortamında tartı�ılaca�ı verisi tartı�ma için ba�ka bir sınır 
yaratmaktadır. Eldeki bilgi ve argümanlar, ancak yapıların kendilerinin görülmesi, deneyimlenmesi 
yoluyla öznel bir deneyimle birle�ebildi�inde, yapının tartı�ılabilmesi için de�erli bir durum yaratır. Bu 
nedenle ‘tartı�manın niteli�i’ adına ço�unlu�un deneyimleme imkanı buldu�u ya da bulabilme 
olanaklarının söz konusu olabildi�i, ‘bilinen’ yapıların seçimi ba�langıç için önemli görünmektedir.  
 
Zaman içinde projenin kendi finansal kaynaklarını üretmesine ve tartı�ma formunun yerle�mesine 
paralel olarak, farklı co�rafyalarda üretilmi�, üzerine yeni sözler üretilebilecek  ‘yeni’ projeler, farklı 
organizasyonlarla birle�erek tartı�ılmaya ba�lanması hedeflenmektedir. Bu, projenin rotasında ileriye 
dönük bir çalı�ma olarak öngörülmü� bir durumdur. 
 
Tartı�malar, üzerinde konu�maya de�er, proje düzeyinde kalmı� ya da henüz uygulanmamı� yapılar 
için de söz konusu olsa da, öncelikli seçimin ‘yapı’ya odaklı olması, ba�langıç için tercih edilen ba�ka 
konulardan biridir. Tasarlanmı� olanla ya�anmı� olan arasındaki farkların okunması ve ya�anmı� 
olanın yapı üzerinde biriktirdiklerinin yeni kapılar açma potansiyeli barındırması, tartı�maların kendine 
yeni referanslar üretmesi adına, önemli bir tercih olarak görünmektedir. 
 
Seçilecek yapıların Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze, belli kırılma noktalarında ya da e�iklerde 
bulunan yapılardan seçilmesi öngörülmektedir (1930’lar,1950’ler,1960’lar,1980’ler,2000’ler…).  Bu 
yapıların, kendi döneminin dinamikleri ve dünyadaki o dönemin paralel geli�meleri ile birlikte 
okunması,  tarihsel ve ba�lamsal  ‘yüzle�meler’ adına ve  �u an içinde bulundu�umuz kayıtsız ve 
kendinden menkul ‘yapı’ yapma alı�kanlıklarımıza kar�ı bir ‘ele�tiri’,  bir ‘farkındalık’ arayı�ının 
çabası olarak görülebilir. Resmi mimarlık e�itimi tartı�maları, �u aralar ‘kayıtsızca’ yapma edimi içinde 
yapı ve proje üreten mimarlar, onlarca mimarlık dergisi, havada uçu�an güncel tartı�malar 
gözlendi�inde ‘hazırlıksız oldu�umuz’ bir yöne do�ru savruldu�umuzu hissediyoruz. Arkamıza dönüp 
baktı�ımızda, �u ana kadar biriktirdiklerimizi ne yeterince kavrayıp bugünle birle�tirebiliyoruz, ne de 
onları kendi içinde anlamlı bütünler olarak görebiliyoruz. Bu proje, bu ba�lamda, belki de önümüzü 
görme arayı�larımızın bir yolu olarak görülebilir. 
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Yenimimar.com’da  “Mimari Ele�tiri” bölümünde en az iki ayda bir ‘yapı’nın tartı�ılması 
planlanmaktadır. Bu yapının tartı�ma çerçevesi ‘proje yöneticisi’ (Bo�açhan Dündaralp) tarafından 
hazırlanmı� bir metin ile çizilecektir. Bu çerçeve çizilirken ‘proje yöneticisi’nin referanslarını aldı�ı 



argümanları içeren yapıya ili�kin bilgiler derlenecektir. O zaman diliminde tartı�ılacak yapıyla ili�kili 
olarak proje yöneticisi tartı�macı(lar)ı davet edecektir. Bu davetli tartı�macı(lar)dan, tartı�mayı 
yönlendirecek ve proje yöneticisinin metninin sundu�u argümanları içerecek bir yapı okuması 
istenecektir.  
 
Tüm bu bilgiler do�rultusunda tartı�ma, yenimimar.com üzerinde katılımcılara açılacaktır. Dileyen 
herkes bu çerçeve üzerinden ‘yorumlar’ bölümüne katkıda bulunabilecektir. Aynı zamanda, bu 
yorumlara Proje yöneticisi ve davetli tartı�macılar da sürekli katkıda bulunacaklardır. 
 
Bir ayın sonunda yorumlar neticesinde a�ırlık kazanan tartı�ma konuları, takvime ba�lanmı�,  ‘Mimari 
ele�tiri konu�maları’ ile yerini di�er ayın yapısına bırakacaktır. 
 
Mimari Ele�tiri Konu�maları’na yorumlar kısmına katkılarıyla öne çıkan isimler de davet edilecektir. 
(Bu isimler, editör ve davetli tartı�macılar tarafından ortak belirlenecektir) Gündemdeki yapının ele 
alınaca�ı toplantının yeri, zamanı, konu�macıları yenimimar.com’da grafik olarak duyurulacaktır. 
 
Tartı�ma kaydedilecek ve yenimimar.com üzerinde yayınlanıp payla�ıma açılacaktır. Bu �ekilde 
tartı�manın sonuçları bir ay daha yoruma açık kalacaktır. Bu tartı�manın  video kaydı daha sonra 
web sayfasına eklenerek herkesin ula�ılıp izleyebilece�i bir formata dönü�türülecektir. 
Video kaydı eklenen tartı�ılmı� yapı ar�ivdeki yerini almadan önce bir ay süreyle daha yeni yorumların 
eklenebildi�i bir formatta, güncel tartı�maya paralel olarak devam edebilecektir. 
 
�stanbul dı�ından olanlar için ula�ım ve konaklama masraflarının bölüm sponsoru aracılı�ı ile 
kar�ılanabilmesi durumunda yenimimar.com’da yine grafik bir duyuru içinde belirtilecektir. Bu durumun 
tartı�manın verimi ve niteli�i için de bir motivasyon aracı olabilece�i dü�ünülmektedir.   ����
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Mimari ele�tiriyi, kar�ıla�tırmalı, konumlandırıcı, derinlikli yapabilecek ki�ilerden olu�an bir liste 
olu�turulması öngörülmektedir. Bu listede mimari ele�tiri alanında katkı yapmı� isimlerin yer alması 
planlanmaktadır.  Bu ki�iler aynı zamanda ‘proje yöneticisi’ nin davet edece�i tartı�macı(lar)ı da 
olu�turacaktır. Seçilecek yapıların bu ki�ilerin ara�tırma alanları ile ba�lantılı olması ve yapı 
seçimlerinde ortak bir platform olu�turulması hedeflenmektedir. Bu �ekilde, Yapı - Davetli 
tartı�macılar ikililerine uygun olarak senelik program olu�turulacaktır. 
 
‘Proje Yöneticisi’ tarafından öngörülen ilk ayın yapı-davetli tartı�macısı olarak “Te�vikiye Milli 
Reasürans Binası” ve Prof. Dr. Günkut Akın dü�ünülmektedir. Bundan sonraki aylara ili�kin program 
yukarıdaki isimlerle yapılacak görü�meler neticesinde olu�turulacaktır. 
 
 
 
 
Bo�açhan Dündaralp  
E L E � T � R �   D � Z � S �  proje yöneticisi  
 


