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TEŞEKKÜR

Bu kitap yıllar süren bir araştırma ve yazma gayretinin sonucunda ortaya çıktı. Bu süre zarfında elinizdeki kitabı pek
çok insanla tartışma fırsatı buldum. Onların paha biçilmez
eleştirileri, yorumları, teşviki ve desteği sayesinde yazıldı
elinizdeki kitap. Bu bapta Tanis Hinchcliffe, Andrew Higgott, Ross Adams, Ivonne Santoyo-Orozco, Camilo Amaral,
Libero Andreotti, Eva Castro, Alfredo Ramirez, Clara Oloriz Sanjuan, Tim Waterman, Ed Wall, Jon Goodbun, Marina Lathouri, Manuel Shvartzberg, Alexendra Vougia, Platon Issaias, Jack Self, Don Rawson, Helen Beesley ve 20122015 arasında Architectural Association’ın Tarih ve Eleştirel Düşünce yüksek lisans programındaki öğrencilere teşekkür ederim. Ayrıca fotoğraflar için Ana Abram’a, Savia Palate’a ve Shengze Chen’e teşekkürler. Bu projeye büyük bir sabır ve heyecanla destek olan Bloomsbury’den James Thompson’a da müteşekkirim. Kitabın müsvedde halini okuyup yorumlarını sunan Nadir Lahiji ve Ben Noys’a
özellikle teşekkür ederim. Araştırmalarım sırasında, hiç bıkıp usanmadan çok değerli görüşleriyle bana destek olan,
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çalışmamı geliştirip daha düzgün hale getiren Murray Fraser ve David Cunningham’a en içten şükranlarımı ve hürmetlerimi sunarım.

ÖNSÖZ

Bu kitabın çıkış noktasını, başka bir metnimde mimarlıkta
“Deleuze’cülük” dediğim meselenin eleştirisi oluşturuyor.
Bu meseleyi ele alırken, kimi mimar ve mimarlık kuramcılarının, kendilerini mimarlığa yeni ve özgürleştirici bir yön
kazandıran birer öncü gibi göstermek amacıyla Deleuze ve
Guattari’ye ait kavramsal sözdağarcığını benimsemesini sorgulamıştım esasen. Bu iddialara karşı çıkmak amacıyla, söz
konusu “mimari Deleuze’cülük”ün hem yazılı söylemini yakın bir okumaya tabi tutmuş, hem de inşa edilmiş projelerini analiz ederek aslında bunların, özgürleştirici olmak şöyle
dursun, neoliberal özneleştirme gündemine alet olduğunu
ortaya sermiştim. İşte bu eleştiri ve yöntemler elinizdeki kitabın ana hattını oluşturuyor. Bununla beraber, sadece Deleuze ve Guattari’nin düşüncesinin benimsenmesi üzerinde
durmak yerine, mimarlık söylemi ve uygulamasının denetim ve itaat aracı olarak neoliberalizme hizmet etmesini sağlayan diğer etmenleri de irdeliyorum. Mimarlıkta post-eleştirel ve “projeci” görüşün gelişimini ve bunun hayata geçirilmesi için mimarlık kuramına nasıl yeni bir biçim ve amaç
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kazandırıldığını ele alıyorum. Ayrıca mimarlıkta kendiliğinden organizasyona, karmaşıklığa ve oluşuma ilişkin genel
modeller üzerinde, özellikle de bunların neoliberalizme ait
“hakikat oyunları”nın inşasında nasıl rol oynadığı üzerinde
duruyorum. Buna ilaveten, son zamanlarda mimarlık söylemine hâkim olan duygulanım kuramlarını eleştirel bir bakışla ele alarak, yapılı çevreyle ilgili dolayımsız ve post-linguistik deneyimlerin olumlanmasını sorguluyorum.
Ayrıca, Jeff Kipnis’in verdiği adla “yeni mimarlığın” iddialarını sorgulayarak, hem neoliberalizmin gelişimini hem de
onun davasına bilfiil hizmet eden mimari görüşleri tarihsel
açıdan kavramayı sağlayacak bir analiz tarzına başvurdum.
Bu amaçla, daha önceki dönemin kuramlarından, özellikle
de Jean Baudrillard’ın, Jean-François Lyotard’ın ve hepsinden önemlisi Michel Foucault’nun kimi eserlerinde ele alındığı gibi, ana hatları ilk kez 1970’lerde belirmeye başlayan
yeni iktidar tarzlarının mevzubahis edildiği kuramlardan yararlandım. Bunun yanı sıra Frankfurt Okulu’nu, özellikle de
Theodor Adorno’nun düşüncesini ele alarak, onun olumlama eleştirisine ve geç kapitalizmdeki en son dönemeçlerle
ilişkili olarak kavramsal düşünmeye, deneyime, algılamaya,
estetiğe ve dolayıma dair görüşlerine de başvurdum.
Aynı zamanda, Foucault’nun izinden giderek “öznelliğin
üretimi” dediğim mesele bağlamında, neoliberalizmin verimli bir iktidar ve denetim modeli ve aracı olarak işleyişini
anlamaya ve ortaya sermeye çalıştım. Neoliberalizmi, kapitalizmin hiç değişmeyen asli “doğasının” gem vurulamayan
aşırı bir dışavurumu gibi sunmaktansa, bir iktisadi düşünce
ekolü olarak kavramaya çalıştım: Bazı kilit düşünürler aracılığıyla, öznenin zihniyetini ve davranışlarını neliberalizmin
suretinde yeniden biçimlendirmeye –yani özneyi, ekonomik
açıdan fırsatçı değerlemeye dayalı bütünleştirici bir mantığa uygun şekilde yeniden yaratmaya– ahdetmiş bir ekol bu.
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Bu minvalde hem Foucault’nun “Biyopolitikanın Doğuşu”
üzerine derslerini, hem de daha yakın zamanlarda bu dersler üzerinden çalışmalarını geliştiren Christian Laval, Pierre
Dardot ve Philip Mirowski gibi yazarların yazılarını esas aldım. Neoliberal düşünceyi konu alan bu açıklamalara ilaveten, neoliberalizmin kimi temel metinlerini, özellikle de baş
teorisyeni Friedrich Hayek’in metinlerini doğrudan ele aldım. Bunların analizi sonucunda, neoliberalizmin temel akidelerine kaynaklık eden kimi argümanları, bilhassa spontane düzenler, kendi kendini organize etme, karmaşıklık ve sibernetik gibi hususlarla ilgili argümanları ana hatlarıyla ortaya serdim; bunlar çağdaş mimarlığın da kendi ilke ve uygulamalarında büyük ölçüde temel aldığı akideler.
Elinizdeki kitapta sunulan önemli mimari projelere –Zaha Hadid Architects, Foreign Office Architects, Rem Koolhaas/OMA gibi çeşitli mimarlık bürolarına ait çalışmalara–
dair analizlerimde, kısmen Siegfried Kracauer, Jean Baudrillard ve Frederic Jameson gibi düşünürlerin kullandığı yöntemlerden yararlandım. Bu düşünürler, yapılı çevredeki fenomenal deneyimlere ilişkin eleştirel düşüncelerinde, mimari eserin maddi dışavurumlarında işbaşında olan büyük
ölçekli güçlerin dolayımını kendilerine özgü yollarla kavramaya çalışmışlardır. Ben de aynı amaçla bu uygulamalardan yararlanmakla beraber, bu süreçte rol alan diğer failleri de kavramayı hedefledim. Çalışma, eğitim, ticaret ve iletişim mekânlarının tasarımına dair analizlerde, söz konusu failleri içerimleyen neoliberal yönetimsellik pratikleri üzerinde de durdum. Ayrıca belli mimarları ve kuramcıları, metinlerinde savunup yaygınlaştırdıkarı argümanlar bakımından,
neoliberal gündemin kasıtlı veya fiilî aracıları olarak görüyorum. Elinizdeki kitapta onların kimi metinlerine dair sunulan kapsamlı analizler de, argümanların ve görüşlerin eleştirisi olarak anlaşılmalı, bunların müelliflerinin eleştirisi ola13

rak görülmemelidir. Gerek bu kişilerin gerekse söylemsel ve
mimari pratiklerinin üzerinde durmamın sebebi, söz konusu kişilerin mimarlık kültürü içinde oynadıkları başat rol.
Elinizdeki kitap, neoliberalizmin mimarlığına dair eleştirisini, bu mimarlığın en bariz tezahürlerini tartışmak suretiyle
ortaya koyuyor. Hiç şüphe yok ki bu mimarlık yapılı çevrenin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor, ama mimarlık pratiği, pedagojisi ve kuramı üzerindeki etkileri çok büyük. Tam da bu nedenle, kuramsal manevralarla kendinden
uzak tutmaya çalıştığı eleştirel analizlerle ele alınması şart.

