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Küresel Pazarda Yerel Üzerine
Yeniden Düşünmek
Globalleﬂme veya Türkiye’de karﬂ›l›¤› olarak kullan›lan "küreselleﬂme" olgusu oldukça eski olmakla birlikte, bu ad alt›nda an›lmaya baﬂlamas› yaklaﬂ›k son yirmi y›ll›k bir süreci
kapsamaktad›r. Geçmiﬂte hemen tüm egemen uygarl›klar,
tabiyelerindeki yerel yaﬂam biçimlerini (kültürleri), merkez
kültürün hegemonyas› alt›na almaya çal›ﬂm›ﬂlar ve asimilasyon yoluyla ana gövde içinde eritmeyi tercih etmiﬂlerdir. Bir
anlamda mikro-küreselliklerin yarat›ld›¤› bu evrede en etken
araç ise "askeri" yöntemler olmuﬂ, daha sonra bu araçlara
dil, din eklenmiﬂtir. Örne¤in Yunan ve Roma uygarl›klar›nda
dil tabanl›, daha dar kapsaml› tan›mlanabilecek bir üst kimlikten söz etmek mümkünken, Hristiyanl›k ve ard›ndan ‹slamiyet’in yay›lmas›yla din merkezli, evrensel boyutlara ulaﬂan
bir üst kimli¤e geçiﬂ dönemi yaﬂanm›ﬂt›r.
Dünyan›n tümünün tek bir globalite kavray›ﬂ›n›n yörüngesine
girmesini sa¤layan unsur ise, kuﬂkusuz dil ve dine eklemlenerek onlar› yeni bir reaksiyon içine sokan ekonomi olmuﬂtur. On birinci yüzy›ldan itibaren dil ve din gibi di¤er bütün küreselleﬂtirici faktörleri ekonomi parantezine alan Bat› Avrupa
kapitalizmi, dünyan›n tümünü ekonomi yoluyla küreselleﬂtirmiﬂtir. Bu arada eski usullerle oluﬂmuﬂ bütün mikro-globallikler ise çeﬂitli düzlemlerde eski varoluﬂlara sar›lm›ﬂ, bir
yandan da yeni alanlar üretmeye çabalam›ﬂlard›r.
(* K›l›çbay, 2002)
Özellikle son ikiyüz y›ld›r, bu ekonomi temelli makro-küreselleﬂme sürecinde Modernizm ve modernizm karﬂ›t› söylemler, pratikler hemen her alanda çok etkin olmuﬂlar ve gerek
merkezin, gerek çevresinin tav›rlar›n› biçimlendirmiﬂlerdir.
Bilindi¤i gibi Bat›’da 19. yüzy›lda olan geliﬂmelerle, Baudelaire’in gel gitler içinde dile getirdi¤i ancak dönemin tam da ruhunu yans›tan metinlerinden anlaﬂ›ld›¤› üzere, "yeni yaﬂam"
zamansal olarak gelip-geçicilik, oluﬂum ve tekrar, tekrar oluﬂum üzerine kuruluyorken, bir yandan da her zaman geçerli,
de¤iﬂmez de¤erleri, mutlak olan›, bir anlamda mekansal›
bulmaya yönelmiﬂtir. Modernizm bu yaﬂam›n inﬂa edilmesinde en önemli araç olmuﬂtur. Modernist düﬂüncede gelene¤in reddiyle daha en baﬂtan kendini çok net olarak ortaya
koyan içkin etik de¤erlerin oluﬂturdu¤u güçlü taban üzerin6
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de, mekansallaﬂt›r›c› yani estetize edici anlay›ﬂ, herkesi
kapsayacak denli evrensel biçimleri de soyut geometriyi öne
ç›kararak elde etmiﬂtir. Ne var ki yine de tek bir biçem etraf›nda toplan›lmam›ﬂ ve bir çeﬂitlenme yoluna gidilmiﬂtir. Bu
çeﬂitlenme etik temelin, "gösterilen"lerin benzerlikleri nedeniyle genel üretim tarz› ve üretilen biçimler aras›nda ciddi bir
yar›lman›n, gerilimin yaﬂanmad›¤› bir ortakyaﬂam›n var olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Modernizm’in önerdi¤i bu evrensel, soyut mimari biçimlenmelere ilk radikal eleﬂtiriler, 1929 ekonomik krizinin de tetikledi¤i ve ciddi bir politik krizin yaﬂand›¤› dönemde politik/estetik temelli itirazlar olarak gelmiﬂtir. Bilindi¤i gibi, kapitalist dünyan›n Fordist üretim/tüketim tarz›n›n yaratt›¤› ilk
kriz Avrupa’da pek çok ülkede ciddi problemlere ve yeni geliﬂmelere yol açm›ﬂt›r. Milliyetçi hareketlerin geliﬂimi de bunlardan biridir. Bu hareketlerin söylemleri de modernizm gibi
merkezi bir arac›n temellerine yönelmiﬂlerdir. Örne¤in Almanya’da Nasyonal Sosyalist hareketin söylemi, modernizmin rasyonel evrenselleﬂtirici kavray›ﬂ›n›n ve mekandan ziyade zaman› referans alan bak›ﬂ›n›n karﬂ›s›na, Heidegger’›n
da temellendirdi¤i mitik bir sonsuz zaman› ve mutlakl›¤›n
sembolü "mekan›" ç›karm›ﬂlard›r. Bu söylemde özellikle vurgulanan "toprak","yurt" ve "kan" gibi kavramlar, pek çok
prati¤in de düﬂünsel altyap›s›n› oluﬂturmuﬂlard›r. Ancak ilginçtir Modernizmin Almanya’da Bauhaus ile ortaya koydu¤u
yap›tlar, evrensel biçimlere sahip olmalar›yla de¤il de milliyetçi kavray›ﬂ›n refleks olarak yaratt›¤› "öteki" kavram› çerçevesinde eleﬂtirilmiﬂlerdir. Öyle ki Nasyonal Sosyalistler yap›larda düz dam›n, teras çat›n›n kökenini modernist mimarlar›n ve mimarilerinin etnik kökeninde aram›ﬂlar, bu mimari
biçimin Ortado¤u‘nun Yahudi yerleﬂmelerinin karakteristiklerinden biri oldu¤unu iddia etmiﬂlerdir. Eleﬂtirilerin özellikle
konut, daha do¤rusu"ev"in biçimi üzerine olmas› da toprak/yurt/kan/gelenek kökeninde sembolik bir anlam taﬂ›mas›ndan ötürüdür. Ayr›ca etkilenmesi düﬂünülen kitlenin
sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin düﬂüklü¤ü, ekonomik
krizin en önemli sorunlar›ndan birinin de bar›nma oldu¤u göz
önüne al›nd›¤›nda bu tercihin boﬂuna olmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. ‹ﬂte bu göndergesel çerçevede Alman konut mimarisi,

Modernizm’in pilonlar üzerinde yükselen, yüzüyormuﬂ izlenimi veren düz, teras çat›l› kütleleri ile de¤il; taban›, milliyetçi
özün devral›nd›¤› kutsal "toprak"a basan, e¤imli çat›s›yla ve
yap›m teknikleriyle o yerin iklimi ve tabii ki tarihsel yap› prati¤i geçmiﬂi ile iliﬂki kurmuﬂ olarak resmedilir. Tabii ki her
milliyetçi kavray›ﬂ ayn› e¤ilimlere ve söyleme sahip olmam›ﬂt›r. Örne¤in ‹talya’da milliyetçi söylem Almanya’n›n tam tersi
olarak, geçmiﬂi y›kmak üzere inﬂa edilmiﬂti ve mimarisi baﬂlarda Modernizm’in en uç, belki de en heyecan verici kolu
olan Fütüristler taraf›ndan ete-kemi¤e büründürülmüﬂtü.
Asl›nda her iki koﬂulda da temsiliyetin varolan kriz ortam›nda bir çözüm olarak öne sürüldü¤ü aç›kça görülmektedir.
Geçmiﬂte varolanla, kökenle eskatolojik bir ba¤ kuran ya da
gelecekte düﬂlenen bir ütopyaya gönderme yapan ve bunu
nesnel düzeyde kimi yap›larda "temsiliyet" üzerinden somutlaﬂt›ran bu ilgi, ciddi bir "politik varoluﬂ" sorununun bir yüzünü çözmek üzere inﬂa edilmiﬂtir. Politik estetizasyon mimari
biçimlenmenin üstüne kapanm›ﬂt›r.
Ortamdaki tüm bu ekonomik/toplumsal/politik gerilim
1939-45 aras›ndaki yeniden paylaﬂ›m savaﬂ›nda çok ciddi
k›r›lmalar ve etki merkezlerinin de¤iﬂimi ile sonuçlanm›ﬂt›r.
1945 sonras›nda Amerika merkezde olmak üzere FordistKeynesyen ekonomi/politik savaﬂ yaralar›n› sarmakta hakk›
yenemeyecek bir baﬂar› sa¤lam›ﬂt›r ve bu yolda "h›zl› büyüme, seri ve bol üretim/tüketim" refah devletinin temel düsturu olmuﬂtur. Üretimde ve ürünlerde iﬂlevsellik ve etkinlik
temel amaçlard›r. Ancak bu amaçlar bir süre sonra istenilmeyen bir düzeyde tekdüzeli¤e, bir örnekli¤e de yol açm›ﬂt›r.
Mimaride "Enternasyonal Stil" de bu bir örnekli¤in kurallar›n›n koyuldu¤u söylemsel, biçimsel mimari çerçeveyi ifade etmiﬂtir.
Ancak bu ›srarc› bir örneklik ve Fordist-keynesyen birikim rejiminin "kat›l›¤›" 1960’l› y›llarda toplumsal, eleﬂtirel hareketlerin de yolunu açm›ﬂt›r.
"…..sanki modernitenin evrensel iddialar›, liberal kapitalizm
ve emperyalizmle birleﬂerek, o kadar büyük bir baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂt› ki, yüksek modernist kültürün hegemonyas›na karﬂ›
kozmopolit, ulusüstü, k›sacas› küresel bir direniﬂ hareketinin maddi ve politik nedenlerini yaratm›ﬂt›.”
(**Harvey,1997)
Gelen eleﬂtiriler yine bu sistemin kökeni olan modernitenin
rasyonel temellerini hedef alm›ﬂt›r. Bu ba¤lamda modernizm
gibi, pozitif-determinizm gibi devasa üst-anlat›lar›n, üst-dillerin alt› da oyulmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Yeni eleﬂtirel hareketler, teoriler ortadan kald›r›lmaya çal›ﬂ›lan Modernizm’den, bu yaln›zca kendi yaratt›¤› de¤erlere, biçimlere gönderme yapan kavray›ﬂtan arta kalan boﬂlu¤u, mimari alanda zamansall›¤›n yine geçersizleﬂtirildi¤i ve mekan›n yeniden öne ç›kar›ld›¤› bir anlay›ﬂla gerek bat›’n›n her
baﬂ s›k›ﬂmas›nda baﬂvurdu¤u tarihsel ideal biçimleri, gerek
Las Vegas’vari popüler kültürün, tüketimin imgeleri ile doldurma yolunu seçmiﬂtir. Buradan da anlaﬂ›lan, bir anlamda
kendi üstüne kapanan bir etik/estetik sistem yerine, kendi
de¤erini kendi yarat›lar› d›ﬂ›nda yer alan sistemlerden apartan bir etik/estetik sistemin tercih edilmiﬂ oldu¤udur.
Görülen odur ki kendi kat›l›¤› içinde k›vranan, bu nedenle

kurdu¤u sistemin her parças›nda kriz üstüne kriz yaﬂayan
"yüksek Modernizm"de bütünü bir arada tutan üst-anlat›lar›n
reddi, ba¤lay›c›lar›n çözülmesi ile bu bütünü oluﬂturan parçalar›n büyük bir merkezkaç kuvvetiyle sa¤a sola savrulmas›na
neden olmuﬂtur. Bu büyük parçalanma, da¤›lma sonras›nda
ise her bir parçan›n meﬂruiyetinin de¤erlendirilece¤i temel
zeminin ne olaca¤› sorusu ortaya ç›km›ﬂ ve yan›t› ise krizin
de as›l nedeni olan ve acil çözüm bekleyen ekonominin ta
kendisi olmuﬂtur.
Bu temelde Marx’›n neredeyse yüz elli y›l önce ad›n› koydu¤u Meta Fetiﬂizmi o zamankinden çok daha tehlikeli yeni bir
içerik kazanm›ﬂt›r ve Fetiﬂizm, yeni de¤er sisteminin en gözde motorlar›ndan biri olmuﬂtur. Bu yeni ekonomik/estetik ortakyaﬂamda "biçimin" ekonomi temelinde bu denli öne ç›kar›lmas›, Modernizm’in özellikle baﬂlarda kavrad›¤› ve sundu¤u estetikten farkl› olan bir "meta-esteti¤ine" iﬂaret eder.
Hele pazar›n ulusal s›n›rlardan ç›k›p küresel s›n›rlar› zorlad›¤› bir evrede bu "kaç›n›lmaz olan" olarak sunulur. Bu arada
fetiﬂizm, meta-esteti¤i her ﬂeyi nesnesi haline getirir: Gelenekler, yerellikler, otantiklik…
Bu kavray›ﬂ 1929 krizi ertesinde oluﬂan "politik varoluﬂ"
amaçl› estetizasyondan da çok farkl›d›r ve baﬂka bir temsiliyeti iﬂaret eder. Art›k temsiliyet küresel pazarda varoluﬂu
garantileyen bir araç olmal›d›r!
Ne var ki Modernizm ve onu eleﬂtiren anlay›ﬂlar hala bir arada yaﬂamaya devam etmekteler. Bu yan yanal›k içinde mimari üretimde hala Modernizm’in etik/estetik kayg›lar taﬂ›d›¤›n›, karﬂ›tlar›na ra¤men önerilerini bu yönde yapt›¤›n› ve
kendi krizini yine kendi yöntemleriyle aﬂmaya çal›ﬂt›¤›n› görmek olanakl›d›r.
Bu bir aradal›k içinde yerel/evrensel/küresel aras›ndaki ilgi
üzerinde durmay› amaçlayan bu dosyada yer alan yaz›lar›n
büyük bir bölümü, modernist ve karﬂ›t› tav›rlar›n oluﬂturdu¤u
bu etik/ekonomik/estetik süreçleri, sonuçlar› özellikle küreselleﬂme temelinde irdelemektedirler. Didem Çaylan ve Kerem Yazgan yerelle kurulmas› düﬂünülen korelasyona modernizmin önerdikleri, düﬂündükleri üzerinde durmakta, Ertunç
Goncagül ve Burak Alt›n›ﬂ›k yerelin gerek yerleﬂme ölçe¤inde, gerek yap› ölçe¤inde küresel ekonomik pazara eklemlenme sürecini ve biçimlerini örnekler üzerinde incelemekteler.
Zehra Ersoy-ﬁebnem Gökçen Dündar ‹zmir özelinde "yer"in
yaﬂanan yüzü ile ekonomiye pazarlanan yüzünü sergilemekte; Emel Kay›n, mimaride post-modernizmin Türkiye’deki oluﬂum sürecindeki tart›ﬂmalarda söylemi ve tasar›mlar›yla
merkez bölgede yer alm›ﬂ Merih Karaaslan’› yerel/evrensel/küresel ba¤lamda de¤erlendirmektedir; Ahmet Vefa Orhon Amerika ve Afrika’da yer alan kimi geleneksel yerleﬂmelerin gerek evrensel düzeydeki, gerekse de küresel pazarda
metalaﬂt›r›lmaya karﬂ› dirençlerindeki ortak yönleri ele al›rken, Emre Ergül ekonomik küreselleﬂme sürecinde Avrupa
Birli¤ine girme hesaplar› yapan Türkiye’de yer alan yerli ve
görece küçük mimari üretim ofislerinin karﬂ› karﬂ›ya kalaca¤› zorluklara de¤inmektedir. t
* M. A. K›l›çbay, Do¤u Bat› Dergisi, 19. say›
** D. Harvey, Postmodernli¤in Durumu, 1997, ‹stanbul
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