
10-12-2002 16:42 #22  
boğaçhan  
Ziyaretçi  
 
Orjinal mesajı gönderen: Aykut Köksal  
...Bu sapmanın başka bir nedeni de mimari bilgi üretiminin asıl dolaşım alanı olması 
gereken ‘anonim’ bağlamın da mimarlığı tümüyle dışarda bırakması. Sonuçta mimarlık 
doğruluğu kendinden menkul dar bir etkinlik alanının, ister istemez temelden yoksun 
gösteri alanına dönüşüyor. Tabii bu durumda ithal kavramlarla yürütülen ‘sözde-
felsefi’ etkinlikler de bir yanılsama dünyası yaratmaktan öteye gidemiyor. 
Mimari bilginin gündelik olana eklemlenmesi yani modernleşme, çevrenin 
biçimlenmesinde mimarın yerini kazanmasını getirir.  
...  
 
Merhaba, 
Sizin anlatım kurgusunuzdan referans alarak, bir konuyu biraz daha açmaya vesile olmak 
istiyorum. 
 
Mimarlığın ve mimarın, çoğunlukla yapı üretim pratiği tarafından dışarıda bırakılması eğilimi 
saptama olarak üzerinde çok konuşulan ancak bir türlü bağlamına oturtulamayan bir konu 
olduğunu düşünüyorum. 
 
Konuya bu açıdan bakınca mimarlık ve mimar, sanki birileri ya da birşey aracılığı ile bu 
sürece eklemlenecekmiş ya da ihtiyaç duyulduğunda devreye girecekmiş gibi duruyor. 
 
Kişisel düşüncem, mimari bilginin gündelik olanın iç konvansiyonları içinden üretildiğinde 
ve yapı pratiği üzerinden dönüştürüldüğünde eklemlenmesi gereken bir olgu olmaktan 
çıkacağı yönünde. Bu nedenle mimarın yerini kazanması ve bir rol edinmesinin dışsal 
mekanizmalar aracılığı ile değil, kendinin hangi role soyunmayı hazırladığı ve hedeflediği ile 
direk bağlantılı olduğunu düşünüyorum.  
 
Gündelik olanın temel meselelerinin yeterince kavrayan bir tasarımcının bunu mimarlığın 
bilgisi üzerinden ve bağlam olarak da yapı pratiği mekanizmaları ' içinden' bunu 
dönüştürebileceği inancındayım.  
 
Konuya bu açıdan bakmanın konuyu mimarlığın bilgisi üzerinden 
tartışmaya olanak sağlayabileceğini düşünüyorum. 
 
saygılar... 
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Boğaçhan  
Söylediklerinize esasta tümüyle katılıyorum. Ayrıca konuya önemli bir açılım da getirdiğinizi 
düşünüyorum. Belki şu küçük eklemeyi yapmak anlamlı olabilir: Sonuçta üretilen bilginin 



niteliğine ilişkin bir dönüşüm söz konusuysa, bunun eğitimde de karşılığını bulması gerekir. 
Ama şunu da unutmamak koşuluyla: Ne pratik üzerinden gerçekleşebilecek dönüşüm 
süreçleri, ne de eğitimin buna gerekli bilgi altyapısını hazırlaması, mimari bilginin gündelik 
pratiğe eklemlenmesini sağlayacak dinamikleri oluşturmaz. Burada yeniden toplumsal 
dönüşüm süreçlerine bakmak gerekiyor.  
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Orjinal mesajı gönderen: cube  
Anonim Mimarlığın arzulanan kaliteye kavuşması için bunu arzulayacak talebin de 
doğması gerekmiyor mu? Böyle baktığımızda ortamın, müşterilerin de bu kaliteyi 
istemesi için mimarların beklemekten başka yapabileceği fazla birşey yok sanırım? Siz 
bu konuda ne düşünüyorsunuz?  
 
Bu sorunun foruma yönelik olabileceği düşüncesiyle bu konudaki fikrimi belirtmek 
istiyorum. 
 
Talebin doğması, bu talebi doğuracak ihtiyacın doğması ile mümkün. Bu talebin niteliği de 
ancak benzer olanlarla farkın değerlendirilebilmesi ile mümkün. Buradan hareketle bu farkı 
yaratacak ve kendisine talebi doğuracak kişi de mimarın kendisi olmuyor mu ?  
Kanımca bu bizim problemimiz ve bizim çözüm bulmamız gerekiyor. 
 
saygılar... 
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cube ve boğaçhan  
Talebin ortaya çıkmasında, mimarın kendi ürettiği bilgiyle hesaplaşmaya girmesi tabii ki 
önemli. Yukardaki tüm konuşmalar da bu çerçevede değerlendirilebilir. Ne var ki "mimar" 
talep oluşturucu dinamikleri belirleyen aktörler arasında en önde yer almıyor.  

 

http://www.mimarlikforumu.com/showthread.php/973-Aykut-K%C3%B6ksal-10-Aral%C4%B1k-
2002/page3 
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