
 
 
Başlarken... 
 
Yapılar, tasarlandığı zamandan uygulandığı zamana, oradan da ayakta kalabildiği son ana kadar 
farklı bilgi katmanlarının kendi üzerinden okunma olasılığını bize açar. Mimarlık eleştirilerini değerli 
kılan da zaten oluşan ve zaman içinde birikerek devinen bu bilgi katmanlarının yaşamın içindeki 
evrilme sürecimizi anlamamıza imkan verecek çabalara örnek oluşturması değil midir? 
 
Bu platformda tartışmalarımızın ‘odakları’ olacak yapılar, kendilerinden çok, barındırdığı gündeme 
taşınabilir tartışma potansiyelleri ile önem kazanmaktadırlar. Onlar, çoğu kez düşünmeye bile gerek 
duymadan onayladığımız önermeleri ya da bir türlü sorgulayamadığımız, içini her geçen gün 
boşalttığımız kavramları yeniden düşünmemiz, üzerine konuşmamız için bir fırsat olabilir. Bu sayede, 
belki, ‘yapı’ları bir taraftan dokunulmaz kılan, diğer taraftan da değersiz kılan ve yok sayan ‘nekrofilik’ 
görüşlerden ayrı, yeni kavrayışların üretebilmesine olanak doğar.    
 
Bu okumaları, mimarlık eleştirisi adına, mimarın yargılanma aracı olarak algılandığı o genel yargıdan 
ayırarak konumlandırmak doğru olacaktır. Yapıya ait süreçleri, yaşama dahil edilmesinin öncesi ve 
sonrası olmak üzere diktomik bir yapı üzerinden kavrarsak, proje müelifi olan mimarın buradaki rolü 
derecelidir. Mimarı bu ikili sürecin ne bir tarafında bırakabilirsiniz ne de tümünden sorumlu 
tutabilirsiniz. Mimar, bu okumalar içinde bir savunma mekanizması olarak değil, aksine bizim 
göremediğimiz kanallara sürecin içinden biri olarak ışık tutabilecek, ulaşamadığımız bilgi katmanlarını 
açığa çıkartabilecek en önemli aktörlerden biri olarak görülmelidir. Ancak o zaman ortak bir bilgi 
dağarcığını oluşturabilir ve paylaşabiliriz.  
 
Mimarlık eleştirisi bağlamında, yapının ve mimarın  bu şekilde kavranması ve konumlandırılması, 
mimarlık bilgisine eklemlenmek ve ondan faydalanmak adına değerli görünmektedir. 
 
“ ...günün hayhuyu da binlerce talebiyle zihinsel yoğunlaşmaya müdahale etmektedir, bu yüzden 
bugün biraz olsun kaydadeğer birşeyler ortaya koyabilmek için harcanması gereken çaba neredeyse 
hiçkimsenin altından kalkamayacağı kadar ağırlaşmıştır...”  T.W. Adorno  
 
 
Milli Reasürans Genel Müdürlük Binası / Teşvikiye 
 
1984 yılında çağrılı yarışma neticesinde seçilen projenin, 1988-92 yılları arasında uygulanması ile 
tamamlanan yapı, o günden bu yana mimarlık ortamında önemle işaret edilen yapılardan biri olmuştur. 
Pek çok yayında yayınlanan yapı, aldığı ödüller, girdiği seçkiler, kendisine gösterilen referanslarla ’80 
sonrasının en önemli kent yapılarından biri  olarak gösterilmektedir. 
 
Nişantaşı’nda Maçka Palas’ın komşusu olan “Milli Reasürans Merkezi”, tarihsel çevrede yapılmış ‘yeni 
yapı’ uygulaması olarak kentle ilişki kurma çabası üzerine oturttuğu mekansal kurgusu ile mimarlık 
ortamında (gerek meslek, gerekse eğitim) başarılı bir örnek olarak, zihinlerde yer tutan bir ‘yapı’ olma 
özelliğini korumaktadır. Yapının mimarlık ortamımızda hala ‘güncel’ kalmasını sağlayan başka bir 
özelliği daha vardır. Milli Reasürans binası ile benzer bir kentsel bağlamda yer alan, benzer iddiaları 
taşıyan ve Milli Reasürans’ın sözü üzerine ‘yeni’ bir şey eklemiş benzer nitelikte bir yapı, henüz kendi 
coğrafi sınırlarımızda üretilmiş görünmemektedir.  
 
Milli Reasürans’ın ‘başarı’ tescilleri, zihinlerdeki olumlu izlenimleri ve hep aktarılagelen ‘iyi’ olma hali, 
bizi yapı üzerinden tartışılabilecek pek çok kavramdan mahrum bırakacak kadar mesafe yaratan bir 
noktaya sürüklemektedir. Bu durumun, bizi yapıyla temasımızı zorlaştıran bir zihin durumuna doğru 
kaydırdığının farkına varmamaktayız. Yüzeysel bir kavrayışla içinden çıkamadığımız bu zihinsel 
durum, aslında argümanlar ve bilgiler ile sürekli çalışması gereken yorumlama mekanizmamızı, 
sorgulamalara açık olan zihinlerimizi, kolay onaylanabilir, donmuş kabullerle zamanla ve adım adım 
bastırmaktadır.  
 
Bu durum; ortamın kuraklığı, konservatif değer anlayışları ve yukarıda bahsettiğim ‘nekrofilik’ bakış 
açısı ile birleştiğinde yapı, ‘dokunulmaz’laşmakla kalmayıp, benzer problemlerin çözümünde bir 
‘şablon’ olarak görünmektedir. Bu, mimarlık ortamının kendi kuraklığının sonucu olarak geliştirdiği 
tuhaf bir korunma refleksi olarak da onaylanan bir davranıştır.  



 
Bu durumun farkındalığına, ya zamanla geliştirdiğimiz yeni bir bakış açısı ile, ya da elimizdekilerin 
ötesinde- araçlarla, bilgilerle ve birikimle oluşturulmuş derinlikli çözümlemelerle varabiliriz. 
 
Yeni bakış açılarına olanak sağlayacak durumun da ancak, yapının üzerinden yaratılmış ve onu 
sağlıklı biçimde değerlendirmemizi engelleyen, onunla iletişimin kanallarını kapatan ‘perdeler’in ve 
yapı üzerinde yaratılan ‘hale’nin kaldırılması ile mümkün olabilir 
 
Milli Reasürans binasının çevresinde de benzer bir halenin oluştuğu gözlemlenebilir. Bu yargıya 
varmamıza sebep olan nedenlerden biri de yapı üzerine bizde oluşmuş olan ‘ezber’ bilginin kendisidir. 
Yapı üzerine şimdiye kadar yazılan ve yapılan yorumlar, yapının barındırdığı niteliklerden pek azına 
referans verilerek yapılmış ve  genelde aynı noktalar pek çok kaynakta benzer biçimde 
vurgulanmıştır(1). Giderek yapıya ait  tekrar eden bu sınırlı bilgi, giderek yapıyı tanımlayan ve ona öyle 
bakılmasını zorunlu kılan bir ezbere dönüşmüştür.  
 
Mimarlık ve Sanat tarihi yazılarının toplandığı “Afife Batur’a Armağan” adlı kitapta Günkut Akın, 
‘Mongeri’nin Komşuları’ adlı yazısının bir bölümünde Milli Reasürans binasının okumasını Maçka 
Palas ile ilişkilendirerek yapar. Bu okuma bize, yapı hakkındaki zihinsel reflekslerimizi ve bildiklerimizi 
yeniden gözden geçirmemize sebep olacak kadar katmanlı bir açılım sunar. Ancak belirtmek lazımdır 
ki Günkut Akın’nın metni başlı başına Milli Reasürans. binası okuması üzerine kurulmamıştır; bir üst 
metnin parçası olarak başka bir bağlama oturtulmuştur. Bu bağlam içinde M.R. binası,1980 sonrası 
Türkiye mimarlığında, tarihi çevrelerde ele alınmış başarılı bir yapı örneği olarak kabul görmesi 
nedeniyle yer alır. Ancak  G.A,  bu onaylanan durumun sorgulamasını yapar ve şöyle bir çıkarsamada 
bulunur. Yapı, bu özelliğinin aksine, modernist ideolojinin bellek yıkıcı özelliklerini taşımaktadır. 
Yapının onaylanan bu davranışı,tarihli- tarihsiz gelecek modelleri içinden tarihsiz olanının seçimini 
kolaylaştırmıştır. Bu seçimin bizi götüreceği tehlikeli yolların bedelleri de karşımızda durmaktadır. 
 
Sorular... 
 
G.A.’nın metni başta olmak üzere, M.R. binasına ait diğer yazılı kaynaklardan referanslarla açacağım 
okumalara geçmeden önce, M.R binası ve G.A metni aracılığı ile neyi  tartışmak istediğimi aktarmak 
ve bu platformda tartışmaya açmak istediğim ‘soruları’ sormak istiyorum. 
 
M.R. binasını özel kılan durumun, bulunduğu kentsel noktada, yapının taşıdığı iddia ve  göz önüne 
aldığı riskte yattığı inancındayım. Bu risk, yapının,  güvenlik konusunun hassalaştığı bir programa 
(genel müdürlük binası) sahip olması, yapının ölçeği ile Nişantaşı’nın tarihsel verileri oldukça güçlü 
konut dokusu içindeki tavrı ve Maçka Palas’ın yanındaki konumudur. Aslında bu risk, tasarım aracılığı 
ile yapının çevreyi dönüştürücü ve çözücü gücüne karşı alınmıştır. Farkında olunan bu yabancı ve 
dönüştürücü güç, tasarım aracılığı ile Nişantaşı hayatının bir parçası kılınmaya çalışılmıştır.    
 
Yapının mimarları Şandor ve Sevinç Hadi, sorgulama ve araştırmaları ile yapıldığı dönemde, kendi 
koşulları içinde bir yanıt üretmiştir. Burada bence tartışmaya değer olan, o dönemde yaratılan yanıtın 
(bina) ‘ne’ olduğundan öte,  bu riskin bugün bizim için taşıdığı değer, bu değeri bugün nasıl 
gördüğümüz ve bugün onu nasıl tanımladığımızdır.  
 
Bu risk, bir yüzleşme biçimidir. ve değerini, tarihsel süreklilikleri ile, farklı bilgi katmanlarına ve 
kavramlarına  yönelik  açılımlarla bağ kurabilmesiyle kazanmaktadır. Bizim bugün durduğumuz 
noktada ve bugünkü kavrayışlarımız içinden, yapıyla ilişki kurabilmemizi sağlayacak bağlar da  bunlar 
olacaktır. 
 
Bugün, modernizm ve post-modernizm tartışmalarının artık yapılmadığı, bina ve kente bakışın 
kavramsallaştırma biçimlerinin değiştiği bir dünyada, yapının kendine dert edindiği ilişkileri ve bunlara 
ait kavramları nasıl kavrıyoruz? Tarih ya da tarihsel olan bugün bizim için nasıl veriler? Geçen süre 
içinde, bu yapının sorgulamaları ve tartışma alanları üzerine koyduğumuz yeni taşlar nelerdir? Derdim, 
biraz bu konuları M.R. binası ve G.A metni aracılığı ile tartışmak…   
 
 
 
 
 



 
 
Okumaya yönelik….  
 
Bu noktadan sonra yazımı iki bölüme ayıracağım. İlk bölümde daha çok Günkut Akın’nın netni başta 
olmak üzere alıntılarla tartışma konularına referans vermeye çalışacağım. İkinci bölüm de ise bu 
sorgulamalara ek olarak, tartışılmasının önemli olacağına inandığım bir yorum yapmaya çalışcağım. 
Bu iki durum ve yukarıdaki sorularım üzerinden sizlerin de ‘yorumlar’ bölümüne katkılarınızı 
bekleyeceğim. 
 
Milli Reasürans binası proje müellifleri Şandor ve Sevinç Hadi’nin, tasarımlarının arka planındaki 
kurucu düşünceler şöyle özetlenebilir (2): 
 

• Kentin yapı yoğunluğunun fazla olduğu, yoğun araç ve yaya trafiğini taşıyan caddesi üzerinde, 
Maçka Palas’ın yanında bir boşluk yaratacak biçimde geri çekilmek; 

 
Sevinç Hadi, bu boşluğun birden çok verinin varlığı ile oluştuğunu söylüyor. Bu boşluk, komşusu 
Maçka Palas ile diyaloğa girmenin ve yoğun ve dar bir cadde üzerinde bir ferahlama noktası 
yaratmanın imkanı olmak dışında, caddenin karşı tarafındaki konut blokları ile komşuluk ilişkilerinin 
çözümünde de bir olanak olarak değerlendirilmiş. Bir genel müdürlük binası yaptıklarını ve onun 
fonksiyonel ilişkilerini sürekli göz önünde bulundurduklarını ifade eden Sevinç Hadi, buradaki 
boşluğun, ofis iç mekânlarındaki ışık etkilerinin, tasarımdaki etkilerine ait farklı etütlerin yapıldığını da 
ekliyor.  
Genel Müdürlük girişleri kamusal kullanıma yönelik olmamalarından ve daha çok M.R.’ye bağlı sigorta 
şirketlerinin ziyaretleri sırasında kullanacakları girişler olmaları nedeniyle bu boşluk içinde öne 
çıkartılmamışlardır. Maçka Palas’ın gabari hattını ve silmelerini izleyen yönetim katları ile 
çerçevelenen bu boşluğu bir “eyvan” olarak tanımlayan. S.H., bu boşluk üzerine konuşurken, Teşvikiye 
Camisi'nin çapraz karşısında yer alan iki parselin, geri çekilerek yaratılmış olan bir başka boşluğa da  
işaret etmektedir. Osman Bey Caddesi üzerindeki, bu boşluğun ve ona ait süreçlerin farkında 
olunarak, M.R.’ye ait boşluğun etüd edilmesi dikkate değer bir noktadır.   
 

• Kente ait donatıların içeri alınarak, hem ticaret devamlılığının yaratılması (semt içinde semt),  
hem de 100m. derinlikte bir parselde, iki caddeyi birbirine bağlayan bir süreklilik yaratılması; 

 
S.H., tasarım sürecinde Nişantaşı’ndaki ticari alanların kullanımlarını incelediklerini ve projeye 
buradaki sürekliliği aktarmaya çalıştıklarını belirtiyor. Osman Bey caddesindeki vitrin sürekliliğinin 
korunması için, parselin o köşesine, İş Bankası’nı yerleştirdiklerini ve bunun devamında sanat galerisi 
ile sürekliliğin içeriye alınmasını planladıklarını anlatıyor. Proje müellifleri, yapı programında, programı 
kendilerine bırakılan alanları da mümkün olduğunca esnek planlı olarak ele aldıklarını, farklı amaçlarla 
kullanılabilecek biçimde tasarladıklarını belirtiyorlar. Aynı zamanda, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde 
kalan ve parselin tam ortasında duran Kızılkaya Apartmanı ve arka bahçesi projenin süreklilik 
çabasında, çözülmeyi bekleyen başka bir veridir ve gerek çarşı kısmında, gerekse de işhanı kısmında 
yapının çatallanmasına sebep olmuştur. Abdi İpekçi Caddesindeki cephe o yüzden kesintiye 
uğramaktadır. S.H., Kızılkayalar Apartmanı'nın tasarımın başından beri kalkabilecekmiş kalkacakmış 
gibi ele alınmasının kendilerine bir veri olarak aktarıldığını söylüyor. Bu bölgedeki esnek planlamayı 
yaparlarken çekirdek yerleşimlerinden, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde kalan giriş çıkışlara ve kot 
bağlantılarına kadar tüm etüdlerini bu veri çerçevesinde ele aldıklarını belirtiyor.  
 

• Şirketin kurumsal kimliği ve prestijinden, kentte tarihsel dokuya katılma biçimine, ofis 
mekânlarının ihtiyaçlarından, programın yorumuna kadar pek çok verinin, doluluk, boşluklar 
yaratılarak çözülmesi, kullanışlılığı amaç edinmiş, modernist, ayrıntıdan arınmış, yalın bir 
mimari dille ele alınmaya çalışılması…  

 
• Doluluk ve boşlukları organize eden arka planın, (ana mekan ve onun etrafında şekillenen yan 

mekanların ilişkiler zincirinden, ışık-gölge-duvar ilişkilerine ve yarı açık-kapalı mekan 
ilişkilerinden, girişteki eyvana kadar) örtük olarak tarihsel (Ahmet Yesevi Türbesi taç kapısı, 
camilerde yandan süzülen semavi ışık) karşılıkları olan, bellek ve birikimin, çağdaş bir dille 
çözülmesi... 

 



Yapının üst kotlarında bugün yeşil alanlar olarak görülen bir takım teraslar olduğu göze çarpar. Bu 
teraslar ofis katlarından kullanılabilecek biçimde ele alınmış açık alanlardır. Bunlara bir takım 
programlar yüklenmiş olduğu planlara bakıldığında anlaşılmasına rağmen, M.R. tarafından bu 
kullanımlar tercih edilmemiş görünmektedir. 
 

• Malzeme seçimlerinin (granit taş kaplamalar, aluminyum paneller, camlardaki füme renk vb.) 
yukarıdaki düşüncelerin tamamlayıcısı olarak bir bütün olarak ele alınması... 

 
Yukarıdaki ele alış biçimiyle M.R., ‘kentle ilişki kuran yapı’ örneklerinin çok az olduğu bir 
dönemde, bu problemleri kendine dert etme becerisi gösteren ve taşıdığı iddiayı hala koruyan, 
ender nitelikte yapılardan biri olmayı sürdürmektedir.   
 
Milli Reasürans’a ait yarışma verileri,imar verileri, tasarım verileri, projelendirme sürecindeki 
irdelemeler ve uygulama süreci gibi aslında yapıyı belirleyan farklı süreçlere ait bilgiler pek fazla 
yayınlanmamıştır. Yapılan yorumlar genelde yapının mevcut durumu üzerinden kurulmuştur. Bu 
platformdaki tartışmalar içinde, bilgisi eksik olan bu süreçlerle bağlantı kurulması gereken konular söz 
konusu olabilir. Tartışmalarda doğabilecek bu bağlamdaki kopuklarda Sevinç Hadi’nin buradaki 
yorumlara katkıları çok değerli olacaktır.    
 
Önerme 
 
Günkut Akınyaptığı okumada yapının taşıdığı iddia ve risk üzerinden bir tartışma zemini açar(3). 
G.A’ya göre yapı, büyük bir boşlukla kente açılmasına ve Teşvikiye Caddesi ile Abdi İpekçi Caddesini  
birbirine bağlamasına karşın kentin devinimini içine taşıyamamıştır; Akın, yapının kentsel yaşamı 
onarma yerine bir kopuşa sebep olduğunu söyler: 
 
“...o, geceleri yaşamayan bir büro binası olarak, bugün hala yoğun bir şekilde konut işlevini sürdüren yapıların 
çevrelediği cadde üzerinde bir kopukluk yaratmıştır. Milli Reasürans'ın 1992'de yapımı bittikten iki yıl sonra, 
komşusu Maçka Palas'ın 64 dairesi boşaltılmış ve o da zemin katta içedönük seçkin dükkanları olan bir büro 
binasına dönüştürülmüştür . Teşvikiye'deki konut ağırlıklı kentsel yaşam geleneği bir parça daha azalmıştır. 
Maçka Palas'ın içi yıkılıp yeni işleve göre yeniden yapılmış, sadece Mongeri'nin cephesi kalmıştır; ancak ağır bir 
bedel ödeyerek, yabancılaşarak ve onu tanıyanları yabancılaştırarak...” 
 
Bu durum Akın için yapının ‘kente kendini katma ve kenti içine alma anlamında’ kendi fizik  mekansal 
örgütlenmesinin ötesinde duran başka ilişkiler ile kavranabilir. Ve şöyle bir önermede bulunur: “Milli 
Reasürans gecikmiş bir "megastrüktür"dür “. Bu önerme ile konuyu, kendi coğrafi sınırlarımızdan ve 
zamanımızdan çıkartmakta ve global mimarlık kültürü içinde bir bağlama oturtmaktadır. 
 
“Megastrüktürleri çevreleyen ideolojik halenin örtük bilgisi açığa çıkarılmadan, Milli Reasürans'a ilişkin 
alımlamanın ardına bakma olanağı yok...Onları birbirine bağlayan biçimsel ortaklıklar değil, tüm fiziksel çevreyi 
yeniden kurma iddiaları ve mevcut kentlere karşı sergiledikleri yıkıcı tavırdır.”  
 
Dünyada megastrüktürlerin ortaya çıkışı ve gelişimlerini, ekonomik büyüme ve kapitalist dünya 
taleplerine kadar ayrıntılı olarak inceleyen metin, megastrüktürlerin, bellek yıkımının varoluşsal 
hazırlayıcısı olan ideolojinin gelişimindeki rolünü göstermesi adına oldukça önemlidir. Bu rolün 
incelenmesi, özellikle de sadece kendinden menkul, “bağlam” ilişkilerinden içeriksel olarak kopmuş, 
ideolojik arka planları çözülmüş, kendine yapay gündemler yaratmaya çalışan, bir taraftan da egemen 
dünya görüşlerinin kıskacı altındaki günümüz yavan mimarlık üretimlerine başka bir çerçeveden 
bakmak için de bir fırsat gibi görünmektedir.    
 
G.A., ‘megastrüktür’ü farklı boyutları ve tarihsel kesitlerle ele aldıktan sonra tekrar Teşvikiye’ye geri 
döner ve M.R. binasını kentsel bağlamı içinde bir megastrüktür olarak tekrar okur. Bu 
değerlendirmede yapıyı, yalnızca benzerlikleri ile değil, yapıldığı döneme ait referanslarla 
farklılıklarını da işaret eder. Bu çerçevede yapı, Türkiye bağlamındaki yerine oturtulur.  
  
“Milli Reasürans ehlileştirilmiş de olsa yine bir megastrüktürdür… Açıklık asimetrik konumdaki kolonla 28 ve 19 
metrelik iki parçaya bölünmüş, betonarme kirişlerin arasında, onlara dik yerleştirilen çelik kirişlerin yarattığı 
"dramatik etki", içlerinden geçen donatıyı gizlemek için asma tavanla kapatılarak yok edilmiş (123) ve tüm sağır 
yüzeyler yığma duvar izlenimine öykünen kalın derzli granit kaplamayla örtülmüştür. Hatta kolon ve kirişler gibi 
strüktürel öğeler bile, modernizme en aykırı biçimde taş örgülü kaplamadan kurtulamamıştır. 1960'lar ile 1980'ler 
arasındaki farktır bu. Modernist kütle postmodern yüzeye teslim edilmiştir. Bunlar teknolojik etkinin  zayıflatılması 
olduğu kadar, zarifleştirilmemiş bir estetiğin peşinde olan megastrüktürlerin özgün özelliklerinden de ayrılmadır. 



Milli Reasürans onu ehlileştirmiş ve Nişantaşı şıklığına uyarlayarak bir ölçüde kentlileştirmiştir....1980'lerin 
ortasındaki tasarımıyla Milli Reasürans gecikmiş de olsa mimarlıkta Batı ile olan mesafenin biraz olsun 
kapatılmasına ve Türkiye'deki durgunluğun aşılmasına aracılık eden yapılardan biri olarak görünmüştür.” 
 
G.A.’ya göre, M.R.’nin asıl önemini yaratan ise ’Türkiye’deki modernist söylem içinde karşıladığı 
işlev’dir. Yazımın başında belirttiğim, yapının varlığından öte ona atfedilmiş durumları ve çevresindeki 
haleyi sorgulamak adına, bu çıkarsama tartışmaya değerdir. Bu tartışma, bize belki de ‘nasıl’ını hiç 
tartışmadığımız bir alanın kapılarını açar. 
 
“  1992 Yılında yapımı bittiğinde, Milli Reasürans'ın Türkiye'deki modernist söyleme eklemlenme süreci 
başlamıştır. Onun bu bağlamda karşıladığı işlev, fiziksel gerçekliğinin çok daha ötesinde bir anlam taşır. Bu işlev 
anlaşılmadan onun bir kült-yapıya dönüşmesini kavrama olanağı yoktur. Evet, yukarıda değinildiği gibi, yapının 
mimarlık pratiği açısından içerdiği değerler vardır. Ancak yine de ona yönelik büyük ilgi, onun tarihi çevre içindeki 
radikal tavrı ile ilgilidir. Milli Reasürans Türkiye mimarlarına, ülkenin geleceği içindeki tarih projesinin 
belirsizliğinden duydukları rahatsızlıktan kurtulma konusunda, belirginlik taşıyan bir çıkış yolu olarak 
görünmüştür. Gerçi tarih projesinin belirsizliği projenin kendisinden çok, onu belirsiz olarak algılayanlara ilişkin bir 
sorundur. Bu algılama tarzı Batı-dışı modern bilinçteki yetersizliklerden, aşırı pozitivizm ve pragmatizmden, 
sözkonusu projeye toplumsal katılımın hiçbir zaman sağlanamayacak olmasına dayanan gerçekçilikten, hatta 
düpedüz mimarlık toplumundaki uzun vadeli düşünme veya sorumluluk eksikliğinden olabilir. Ancak sonuçta Milli 
Reasürans, tarihli ve tarihsiz gelecek modelleri arasında tercih yapma işlemini kolaylaştırmıştır. Maçka Palas ve 
Milli Reasürans yan yana durmaktadır. Tarih seçeneğinden vazgeçildiğinde ortada kalınmayacaktır. Türkiye'de 
işte pekala Batı standartlarına ulaşan modern yapılar da gerçekleştirilebilmektedir. Olasılıkla ne Milli 
Reasürans'ın müellifleri bu tercihin koşullarının yaratılmasını amaçlamıştır, ne de onu bir kült-yapıya dönüştüren 
öznelerin en azından büyük bir bölümü, ona gösterdikleri ilginin gerisinde aslında böyle bir tercih bulunduğunun 
yeterince ayırdına varmışlardır.” 
 
G.A., bu paragrafta, yapıya zaman içinde giydirilen, yüklenen ‘modernist’ rolün karşılğı olan ‘işlev’in 
tehlikesini ifade etmek için  Michel Foucault'tan bir alıntıya başvurur:  
“  ‘... olagelişi belirsiz ama maddi, ağır işleyen, güçlü ve korkulu; nedensel gerekçelere hiç gereksinim duymayan 
bir "doğru" tercihin simgesel şiddetle dayatılması; hep simgesel düzlemde gerçekleşen denetleme, dışlama, 
örgütleme ve yeniden paylaştırma mekanizmaları yardımıyla kurulan iktidar; bu totaliter iktidarın borusunu 
öttürdüğü söylem cemaati: şeyhler, müritler, ezberler ve ayinler...’ Türkiye'deki modernist mimarlık söylemini bu 
çerçeveye oturtunca, Milli Reasürans'ın bu yazıda niçin bir "kült-yapı" olarak adlandırıldığı açıklık kazanıyor. “ 
 
Bu sorgulama, ezberlenmiş iyi niyetli tavırların, sadece kentlerin evrimin sağlayan tarihsel  
sürekliliklerin bilgi katmanlarını silmesi anlamında değil, bellek yıkımının döngüsüne 
bilinçsizce katılımın da sessizce onaylanması anlamına geldiğindenı  tartışılması oldukça 
önemli bir noktadır. Bilinçli veya bilinçsiz yapılan ve gün geçtikçe artan ‘bellek yıkımı’, ‘farkındalığı’ 
belirsiz ve muğlak bir alana çekmeye devam etmektedir. Ne yazık ki bunun farkında olmak da 
yetmemektedir. Tartışmamız gereken ‘nasıl’lardır. Bu bellekle ‘nasıl’ ilişki kuracağımız, bunları yeni 
eklenen yapılarda ‘nasıl’ sürdüreceğimizdir. Modernist ideolojinin arkasında herşeyi yeniden kurmak 
için gerekli tarihsel yüklerden kopuş vardı. Post-Modern’de de onunla yeniden ilişkilenme çabası ve 
arayışları... Ya bugün, kendi coğrafyamızda nerede duruyoruz? 
 
Her türlü zihinsel uyuşturuculuğa kendini açmanın neredeyse bir gereklilik olarak telkin edildiği 
günümüzde, bu davranış, çaresizlikleri örtmenin bir aracı olarak görülüyor. Başka yollar olmadığından 
değil, o yollara atılacak kadar cesaret gösterilemediğinden olsa gerek. 
 
Buna örnek olarak.... 1980’ler de başlayan, Park Otel, Gökkafes Süzer Plaza, tartışmaları ile bugünkü 
Galataport, Dubai Towers tartışmaları arasında kaynak olarak pek farkın olmaması hala ‘ilişki kurma 
biçimlerimizin’ kaynağındaki tartışmalar yerine, tercihlerimizi, muğlâk alandan yana kullanmamızda ve 
oraya çekilişimizde gibi görünmektedir. 
 
G.A., metninin sonlarında bu tercihimizin de bir bedeli olduğunu, şu anda yaşananın da, gelecekte 
yaşanacak olanında bu bedelle ilişkili olduğunu belirtir. 
 
“ Milli Reasürans yarışmasının yapıldığı 1984, mimarlık dünyasının küçük ölçeğinde olduğu kadar ekonomik 
yapının ve politik kararların büyük ölçeğinde de megastrüktürlerin ve metabolistlerin yirmi yıl önceki dünyasından 
bütünüyle farklıdır. Aradan geçen zamanda modernist söylem tarihe karışmış, global dönemin yolunu açan 
neoliberal politikalar, esnek sermaye birikimine dayalı ekonomi ve sanayinin merkezden çevre ülkelere transferi 
gibi büyük değişimler gündeme gelmiştir.Bu değişimin görünürlük kazandığı sahne ise, hala merkez olma 
niteliğini sürdüren ve eski ekonomik gücün odaklandığı kentlerden çok, yeni ekonomiden eskiye göre daha fazla 
pay almaya başlayan çevre ülkelerin kentleri olmuştur (131). Örneğin İstanbul'da bu değişimin simgelerini 
oluşturan Gökkafes için 1983, Park ve Swiss Otelleri için 1984 yılında ilk girişimler başlatılmıştır. 1980'ler aynı 



zamanda, eskiden çok daha belirgin biçimde mimarlar arasında bir yol ayrımının ortaya çıkmaya başladığı 
dönemdir. Türk modernizmi Ulusal Mimarlık Hareketlerini hedef alarak, başından beri bir kamplaşma stratejisi 
üzerine kurduğu söylemini, bu yıllarda "korumacı" adını verdiği bir hedefe yönelterek yenilemiştir. Modernistler, 
yukarıda adı verilen otellerin yapımı ve Tarlabaşı yıkımları gibi uygulamalar sırasında sessiz kalarak veya 
eleştiren gruptan uzaklaşarak İstanbul'un "global" denilen bir imgeye doğru evrilmesini onaylamıştır. Yukarıda 
öne sürülen, Milli Reasürans'ın "tarihli" ve "tarihsiz" gelecek modelleri arasında tercih yapma işlemini 
kolaylaştırdığına ilişkin yorum, bu onayla birlikte daha geniş bir çerçeveye oturmaktadır. Tarihli ve tarihsiz 
gelecek modelleri arasındaki tercih, Avrupa ile Dubai (veya Pasifik) arasındaki tercihtir. Türk mimarları tercihini 
Dubai'den yana kullanmıştır.” 
 
Buradan hareketle; tercihlerimizi ve konuyla olan temasımızı, bu noktada, tartışma ölçeğini 
değiştirerek ele almak, yukarıda ele alınan çerçeveyi de kaybetmeden M.R. binasına geri dönmek 
istiyorum.  
 
1992’de yapının bitmesi ile başlayan yapı hakkındaki yorum ve görüşler içinde G.A’nın okumalarına 
paralel,  farklı çıkarsamalarda da bulunulabilir. Bu okumalar içinde 1994 yılında  Nezih Eldem’in 
kaleme aldığı ‘Boşlukların Düzeni’ metni (4) ve 1999 yılında Enis Kortan tarafından  yazılan ‘Milli 
Reasürans Kompleksi ve Uyum kavramı Üzerine’ metni (5)  diğer okumalar  yanında onu daha 
kapsamlı incelemeye soyunmuş metinler gibi görünür. Nezih Eldem’in mekansal kuruluşlar üzerine 
yaptığı okuma, yazının yazıldığı dönemde  uygulamaları süren, çareyi eklektisist-seçmecilikte arayan 
tarihselci tavırlara olan bir tepki olarak algılanabilir. Burada dikkat çekici nokta,  tepki gösterilen 
uygulamaların alternatifi olarak duran ‘modernist dil’, o dönemde hala tek alternatif olarak 
görülmektedir.1999 yılında Enis Kortan’ın yazısı da, aynı şekilde N.E.’nin de yaptığı gibi o dönemin 
“post-modern rüzgârlarının etkisinde yapılanlara” tepki olarak ele alınmış gibidir. Bu metin de tarihsel 
olguların sürekliliği üzerinden olguların arkasına ve yapıya bakmak yerine ‘taraftarı’ olunan 
söylemlerin, bir ‘doğru’ olarak önümüze nasıl konduğu gözlenebilir. E.K. bu okumasını, Le 
Corbusier’in ‘harmoni ve uyum’ üzerine yazdıklarından alıntılarla yapmıştır. 1999’da bir yapının kentle 
uyumunun Le Corbusier ile açıklanıyor olması o dönemde kimseye tuhaf gelmemiş olsa gerek. E.K. 
yazısında, zamansız ‘timeless’ ‘Modern Söylem’in yapıda çok cesurca ele alındığını öne sürmektedir. 
(5) Oysa yapı dikkatle incelendiğinde, her ne kadar G.A. da arkasında modernist ideolojinin 
düşüncesinin olduğunu ifade etse de aslında  dert edinilen tasarım problemleri yapıyı post-modern 
döneme dahil eder.  Kent ve bağlam konularının çok yoğun tartışıldığı o yıllarda, kompleksin 
Teşvikiye Caddesine bakan boşluğu dışında,yapının  bütünü üzerinden, kentle kurulan ilişkiye yönelik 
bir değerlendirmeye rastlanmıyor olması da belki bu duruma bağlanabilir. Yapının kentle kurduğu 
ilişkide, en az  bağlamsal tarihsel referanslar kadar üzerinde tartışılması gereken, bağlam dışı tarihsel 
referanslar da vardır.(7) Proje müelliflerinin, taç kapı, eyvan, mekân örgütlenme biçimi gibi bağlam 
dışı tarihi referansların nasıl bu bağlama taşındığını aktarmaları, bu tartışmalar içinde benzer 
nedenlerle pek ilgi çekmemiş gibidir.(8) 
 
Yukarıdaki gibi gecikmiş ele alışların, kendi döneminde tartışılmasının daha değerli olduğu bir durumu 
bugüne kadar sürüklediği söylenebilir. Yapının niteliklerini göstermek adına sürdürülen iyi niyetli bu 
tavırların, mimarlık ortamının zamanında (dünya ile paralel) tartışması gerekli tartışma kanallarını 
nasıl kapattığını iyi örnekleyebilir.    
 
Modernist-post modernist tartışmalar içinden bakıldığında yapının, bir dönemin çözülme halini diğer 
döneme bağlayan ‘araform*’lara iyi bir örnek olduğu tespit edilebilir. Yapının bu ‘arada’ olma halinin 
ayrıca tartışılmaya değerli açılımlar getirebileceğini düşünüyorum.  
 
Günkut Akın’nın okumasını bu çerçevede bir yere oturtmak gerekirse, bu okumayı halenin 
ardındakine bakma girişimi olarak görebiliriz. Bu metin işaret eden, soru soran ama ‘nasıl’ üzerine bir 
yanıt üretmeyen bir metindir. Bizim bu metin üzerine bir yeni şey koymamız gerekiyorsa, o da 
herhalde başta da belirttiğim  gibi ‘nasıl’ üzerine konuşarak olacaktır. 
 
 
 
Yorum 
 
Yazımın başında yapının, gerek ölçek olarak, gerek program olarak Nişantaşı bağlamına oturtulma 
çabasının taşıdığı riskten ve yüzleşme cesaretinin değerinden bahsetmiştim. Kentte durduğu noktayla 
boşlukların ilişkilenme biçiminin hem iç ilişkiler hem de dış ilişkiler referans alınarak etüd edilmiş 
olduğunu bilmemize rağmen, bu yüzleşmenin yapısal olarak denetleyemediği bir durumdan 



bahsetmek gerekecektir. Ancak. bunu G.A.’nın ele aldığı yoruma (9) paralel, farklı bir kulvardan dile 
getirmeye çalışacağım.  
 
Bugün kompleksin sahip olduğu ve kamusal kullanımlara göre tasarlanmış alanlar olan yapısal 
boşluklar, kurumun kendi güvenliği için kontrol ettiği, güvenlik kameraları ile donatılmış, gözetim 
altındaki, yarı özel alanlar olarak yaşama katılmaktadır. Bu boşluklar, güvenlik gözü ile kontrol altında 
tutulduğunda, güvensizlik duygusunu peşinden sürükleyerek, ‘kamusal olanı’ tartışmalı hale getirirler.  
Aslında var olan boşluklar artık başka bir duygu ile doldurulmuşlardır. Bu, kamusal olması beklenen 
alanları, ticari alanların açık alanları olarak özelleştirmekte, iki caddeyi birbirine bağlayan sokak gibi 
çalışması beklenen alanları, dışa açılma isteğine rağmen içe dönükleştirmektedir. Fiziksel sürekliliği 
sağlayacak sirkülasyonlar ve bağlantılar çok iyi etüd edilmiş, cadde ilişkileri çok iyi çözülmüş olsa da...  
 
Güvenlik ve özelleştirilmiş duygunun, bu fiziksel sürekliliğe rağmen, iki caddeyi biribirine bağlayan 
boşluğa içe dönük olma duygusu vererek, artık onu caddedeki kamusal alandan farklılaştırdığı 
söylenebilir. Oluşan bu durum, fiziksel boşlukların sürekliliğinin, yaşamsal sürekliliğin karşılığı 
olmadığını görmek adına önemli bir örnektir. Kendi terminolojimizin alışkın olduğu kavramlara ilişkin 
soyutlamalarımızın, yaşam karşısında ne kadar ‘dereceli’ bir boyutu olduğunu da göstermesi 
açısından önemi yadsınamaz.  
 
Sonuç 
 
Bugün, olguların arkasındakileri, dönüşümlerini, süreklilik içindeki yerlerini görebilmemiz adına yeni 
gelişme seviyelerine göre yeni ilişkiler kurmak zorunlu görünmektedir. M.R., kendi sorularını 
sormuştur. Kendi dönemine ait bir yanıt da üretmiştir. Bu sorular ve yanıt üzerinden her dönem başka 
sorgulamalar yapacaktır. Belki her dönem kendi yeni soruları dışında bu soruları da soracaktır. 
Buradaki tehlike, yanıtların birer şablona dönüşüp tekrarlanmasındadır. Kavramların değişen yapıları 
farklı ilişkiler düzleminde yeniden ele alınması ve sorgulamalara açık tutulması kendi alanımızın 
düşünce yapısındaki evrim için çok değerlidir. Hayat, bizim bıraktığımız boşlukları doldurmaya devam 
ederken, bizim nerede durduğumuz sorusu da tam burada önem kazanmaktadır.  
 
Farklı referanslarla ‘bugün’ konuşabileceğimizi ve tartışabileceğimizi düşündüğüm noktaları işaret 
etmeye çalıştım.  
Bu noktadan sonra ‘durduğunuz’ noktalardan sizlerin katkıları durumu daha değerli kılacaktır.   
 
 
Boğaçhan Dündaralp / Ocak 2006  
 
DİPNOTLAR: 
 
1. Milli reasürans üzerine yapının mimarları tarafından yazılmış metinler dışında 1994 yılında Utarit İzgi, Nezih 
Eldem ve Afife Batur, 1997’de Ferhan Yürekli, Metin-Ayşe Şentürer, 1999’da Enis Kortan, tarafından yapılmış 
okumalar referans gösterilmiştir. 
2. Sevinç –Şandor Hadi, “Milli Reasürans T.A.S Kompleksi”, 1950’ler Kuşağı Mimarlık Antolojisi, İstanbul, Yem 
yayın 1997,s.110-114 / Not: Bu maddelerin altında yer alan açıklamalarda Sevin Hadi ile yapılan karşılıklı 
görüşmelerden ve kendisiyle yapılmış olan söyleşiden faydalanılmıştır.   
3. Günkut Akın, “Mongeri’nin Komşuları” , Afife Batur’a Armağan, İstanbul, Literatür,2005,s.263 
4. Nezih Eldem, “Boşluklar Düzeni”, Yapı Dergisi sayı 157, YEM, 1994 s.76 .  
5. Enis Kortan, “Milli Reasürans Kompleksi ve Uyum Kavramı Üzerine”, Yapı Dergisi sayı 208, YEM, 1994 s.76  
6. Nuray Özaslan "Milli Reasürans Binası, Kendi İçinde Bir Semt", -kiracılar ile yapılan konuşmalar- XXI, sayı.13, 
Haziran 2003, s.65 
7. Seviç Hadi, ’Yapı Tanıtım Metni’ TASARIM, sayı 49, 1997,s:59 
8. Nuray Özaslan "Milli Reasürans Binası, Kendi İçinde Bir Semt", ( Sevinç Hadi ile yapılmış söyleşi), XXI, 
sayı.13, Haziran 2003, s.63. 
9. Günkut Akın metninde konuyla ilişkili olarak (2) “...Milli Reasürans'ın kentsel yaşam devinimini içine almaktan 
çekinmesi, belki de yetmişlerdeki toplumsal gerginliklerin şiddetle dışavurumuna ilişkin anıların o tarihlerde henüz 
çok canlı olması nedeniyledir. Olasılıkla kente karşı duyulan güvensizlik sürmektedir... ” yorumunu yapar. 
 
 
Not:*:  Burada, Mübbecel B. Kıray’ın değişen toplum yapılarındaki çözülme ve dönüşüm dönemlerindeki olguları 
tarif etmek tarif ederken kullandığı,’araform’ kavramı referans alınmıştır.  


