


Sosyoloji Divanı | 7 | Ocak-Haziran 2016 
sosyoloji divanı 

Yıl: 4 Sayı: 7 | Ocak-Haziran 2016 

ISSN: 2147-8902 
Hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanmaktadır.  

DOSYA 

MİMARLIĞIN İZİNDE



Sosyoloji Divanı | 7 | Ocak-Haziran 2016 
sosyoloji divanı 

Yıl: 4 Sayı: 7 | Ocak-Haziran 2016 

ISSN: 2147-8902 
Hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanmaktadır.  

Sahibi / Çizgi Kitabevi Adına: Ömer Arlı 

Yazı İşleri Müdürü: Mahmut Arlı 

Genel Yayın Yönetmeni: Seyfettin Kurt 

Editör: Köksal Alver 

Dosya Editörleri: Sıtkı Karadeniz - Ömer Faruk Günenç 

Yayın Kurulu: Ahmet Koyuncu, Ali Zafer Sağıroğlu, Erhan Tecim, Ertan Özensel, Ferhat Tekin,  
Köksal Alver, M. Hakkı Akın, M. Ali Aydemir, Mehmet Birekul, Seyfettin Kurt, Sıtkı Karadeniz, 

Uğur Çağlak 

Kapak Görseli: Cindy Tang 

Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın 

İletişim: sosyolojidivani@gmail. com 
www. sosyolojidivani. com 

Sosyoloji Divanı uluslararası SIS indeksleme servisi tarafından taranmaktadır. 

Baskı: Sebat Ofset  
Fevzi Çakmak Mh. Hacıbayram Cd. No:57 

Karatay/Konya S.N: 16198 - B.T: Haziran 2016 

Abonelik ve Sipariş 
Çizgi Kitabevi  

Sahibiata Mahallesi Mimar Muzaffer Caddesi 
Helvacıoğlu Apt. No: 41/1 Meram Konya 

Tel: 0332 353 62 65-66 Faks: 0332 353 10 22 
www.cizgikitabevi.com 



Sosyoloji Divanı | 7 | Ocak-Haziran 2016 
sosyoloji divanı 

Danışma ve Hakem Kurulu: 
Prof. Dr. Abdullah Koçak (Selçuk Üniv.)  Prof. Dr. Abdullah Topçuoğlu (Selçuk Üniv.) 

Prof. Dr. Ahmet Taşğın (N. Erbakan Üniv.)  Prof. Dr. Ali Rıza Abay (Yalova Üniv.) 

Prof. Dr. Beylü Dikeçligil (Emekli Öğr. Üyesi) Prof. Dr. Burhanettin Tatar (On Dokuz Mayıs Üniv.) 

Prof. Dr. Celaleddin Çelik (Erciyes Üniv.)  Prof. Dr. Ertan Özensel (Selçuk Üniv.) 

Prof. Dr. Hasan Ayık (R. Tayyip Erdoğan Üniv.) Prof. Dr. Hilmi Uçan (Afyon Kocatepe Üniv.) 

Prof. Dr. İsmail Coşkun (İstanbul Üniv.)  Prof. Dr. Kadir Canatan (Sabahattin Zaim Üniv.) 

Prof. Dr. Kenan Çağan (Afyon Kocatepe Üniv.) Prof. Dr. Korkut Tuna (İstanbul Ticaret Üniv.) 

Prof. Dr. Köksal Alver (Selçuk Üniv.) Prof. Dr. Mahmut Atay (Selçuk Üniv.) 

Prof. Dr. Mehmet Karakaş (Afyon Kocatepe Üniv.) Prof. Dr. Musa Taşdelen (Sakarya Üniv.) 

Prof. Dr. Mustafa Aydın (Selçuk Üniv.) Prof. Dr. Mustafa Orçan (Yıldırım Beyazıt Üniv.) 

Prof. Dr. Ömer Aytaç (Fırat Üniv.) Prof. Dr. Ramazan Yelken (Yıldırım Beyazıt Üniv.) 

Prof. Dr. Tevfik Erdem (Gazi Üniv.) Prof. Dr. Yücel Bulut (İstanbul Üniv.) 

Doç. Dr. Abdullah Harmancı (N. Erbakan Üniv.) Doç. Dr. Ahmet Koyuncu (N. Erbakan Üniv.) 

Doç. Dr. Ahmet Sarı (Atatürk Üniv.) Doç. Dr. Ahmet Zeki Ünal (K. Mehmetbey Üniv.) 

Doç. Dr. Ali Utku (Atatürk Üniv.) Doç. Dr. Enes Kabakçı (İstanbul Üniv.) 

Doç. Dr. Fahri Çakı (Balıkesir Üniv.) Doç. Dr. H. Hüseyin Bircan (N. Erbakan Üniv.) 

Doç. Dr. İsmail Hira (Sakarya Üniv.) Doç. Dr. Kaya Bayraktar (Yalova Üniv.)  

Doç. Dr. Kubilay Akman (Uşak Üniv.) Doç. Dr. Lütfi Sunar (İstanbul Üniv.) 

Doç. Dr. M. Hakkı Akın (N. Erbakan Üniv.) Doç. Dr. Mehmet Birekul (N. Erbakan Üniv.) 

Doç. Dr. M. Kemal Şan (Sakarya Üniv.)  Doç. Dr. Ruhat Yaşar (Kilis Üniv.) 

Doç. Dr. Necmettin Doğan (İstanbul Ticaret Üniv.) Doç. Dr. Ö. Miraç Yaman (İstanbul Üniv.) 

Doç. Dr. Susran E. Eroğlu (Selçuk Üniv.)  Doç. Dr. Suvat Parin (Yüzüncü Yıl Üniv.)  

Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel (İstanbul Üniv.)  Doç. Dr. Zülküf Kara (Mardin Artuklu Üniv.) 

Yrd. Doç. Dr. Adem Palabıyık (Muş Alparslan Üniv.) Yrd. Doç. Dr. Ahmet A. Koyuncu (Muş Alp. Üniv.) 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Gökçen (Muş Alparslan Üniv.) Yrd. Doç. Dr. Ali Zafer Sağıroğlu (Y. Beyazıt Üniv.) 

Yrd. Doç. Dr. Aynur Erdoğan (İstanbul Üniv.) Yrd. Doç. Dr. Erhan Tecim (N. Erbakan Üniv.) 

Yrd. Doç. Dr. Ferhat Tekin (N. Erbakan Üniv.) Yrd. Doç. Dr. İslam Can (Selçuk Üniv.)  

Yrd. Doç. Dr. M. Ali Aydemir (Selçuk Üniv.) Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt Özşahin (N. Erbakan Üniv.) 

Yrd. Doç. Dr. M. Murat Özkul (Balıkesir Üniv.) Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kaya (Harran Üniv.) 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Harmancı (N. Erbakan Üniv.) Yrd. Doç. Dr. Murat Ak (N. Erbakan Üniv.)  

Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk (İstanbul Üniv.) Yrd. Doç. Dr. Musa Öztürk (Mardin Artuklu Üniv.) 

Yrd. Doç. Dr. Selim Somuncu (Adıyaman Üniv.) Yrd. Doç. Dr. Sıtkı Karadeniz (Mardin Artuklu Üniv.) 

Yrd. Doç. Dr. Uğur Çağlak (N. Erbakan Üniv.) 

 



Sosyoloji Divanı | 7 | Ocak-Haziran 2016 
İÇİNDEKİLER 

5 DİVAN KALEMİ | Editör 
DOSYA: MİMARLIĞIN İZİNDE9 Sıtkı Karadeniz | “Usul”ü Yöntemin Öznesi Kılmak: Bir Kavramsal İz Sürme Denemesi 23 Ömer Faruk Günenç | Bir Mitolojik "Yapı": "Mardin Evi"nde Mahremiyet  37 Erhan Berat Fındıklı | Türk Romanında Barınma Kültürü, Kübik Apartman İmgesi ve Toplumsal Cinsiyet (1930-1945) 71 Emin Selçuk Taşar | İhtiyaç Kavramının Mekân Politiği: Çamlıca Camii Örneği 89 Melek Kutlu - Halil İbrahim Düzenli | Cumhuriyet Dönemi İstanbul’unda Cami Mimarisi 109 Murat Şentürk | Mimarlığın ve Sosyolojinin Karşılaşma Alanı Olarak Kamusal Mekân 127 Vedia Derda Taşar | Fiziksel İnşadan Enformasyonel İnşaya: Kentsel Mekânın Network Kentinde Dönüşümü 137 Ömer Faruk Günenç | Ankara’nın İnşasında Bir Mimar: Arif Hikmet Koyunoğlu 155 Faruk Turğut | Bir Şehir Düşlemek: Turgut Cansever Mimarlığı Üzerine Bir Çözümleme 171 Lerzan Aras | Yerin Ruhunun İzleri: Mimarlığın Masumiyet Çağına Dönüşü  189 Ahmet Çaycı | İslam Mimarisinde Anlam Meselesi 203 Abdullah Asım Divleli | Arap Milliyetçiliğinden Yerel Kimlik İnşâlarına, İstisnaî Bir Durum: “İçerideki” Filistin Kimliğinin İnşâsı 219 Aynur Can | Mekân, Kültür ve Politika Bağlamında Denizli Kent Kimliği 
SOHBET 233 Uğur Tanyeli ile Söyleşi: Toplumsallık Üretim Biçimi Olarak Mimarlık 
KENAR KAYIT 247 Ahmet Demirhan | Göbeğini Kaşıyan Adamın Psikanalizi I: Türklük ve Melankoli 279 Ejder Ulutaş | Taşradan İnsan Manzaraları 311 M. Taner Türk | Patricia Melo’nun “Inferno Rio Cehennemi” ve Aslı Erdoğan’ın “Kırmızı Pelerinli Kent” Adlı Eserlerinde Şehir ve Suç
HAYAT SAHNESİ 327 Fatih Özkafa | Mimaride Buluşan Sanatlar 329 M. Feyza Yarar | Çatalhöyük 337 Seyfettin Kurt | Şehrin Çeyiz Sandığı: Saray Çarşısı 343 Köksal Alver | Hürriyet Caddesi 349 Zeki Saka | Ahşap Ev -Yaşanmış Zaman Numunesi IV: Mekân/Ev- 365 Feyzeddin Aytepe | Kütahya’da Bir Han: Kabadayı Hanı 
KİTAPLIK  371 Hüseyin Özil | Mimarlığı Görebilmek  375 Salim Danış | Üç Habitus 379 Tuba Duman | Ömrüm Ankara 383 İbrahim Nacak | Şehir Hakkı 391 Bedir Sala | Oyuk Topraklar: İsrail’in İşgal Mimarisi 397 Gülhan Tuba Çelik | Vadi-i Meram 401 ÖZETLER 416 YAZARLAR 



Sosyoloji Divanı | 7 | Ocak-Haziran 2016 

7 

DOSYA 
MİMARLIĞIN İZİNDE 



Sosyoloji Divanı | 7 | Ocak-Haziran 2016 

 137 

 

Ankara’nın İnşasında Bir Mimar:  
Arif Hikmet Koyunoğlu 

Ömer Faruk Günenç 

 

Giriş 

Doğaları birbirinden farklı iki tartışma biçimini kullanarak, birtakım mi-
marlık ürünleri bugüne kadar ulaşan mimar Arif Hikmet Koyunoğlu’na dair 
söylem üretmek, bu çalışmanın amacıdır. Tartışmanın birinci zemininde, çeşitli 
zamanlarda kaleme aldığı mimarlık metinleri yer almaktadır. Yazılı olarak üret-
tiği mimarlık düşüncesi veya bilgisi, kendi zamansallığı içerisinde mimarın 
zihin dünyasını okumak için çeşitli ipuçları sunar. Yazılı kaynaklar, aslında, 
metinsel olanın içinden bir Arif Hikmet öznesini kurmanın yapısal bileşenleri 
olarak görülmelidir.  

Tartışmanın ikinci zemini ise yapıları üzerinden, görsellik alanı içerisin-
de, Arif Hikmet’in çeşitlenebilir yüzlerini kurmanın potansiyellerini içeriyor. 
Bu bağlamda yapılacak söylemsel pratik, ilk elden bir takım açmazlarla yüz-
leşmektedir. Çünkü bugün mevcut olan yapıları ekseriyetle kamusal binalardır: 
Etnografya Müzesi, Türk Ocağı eski genel merkezi olan Devlet Resim ve Hey-
kel Müzesi, Hariciye Vekâleti, Tayyare Kültür Merkezi ve Eskişehir Çarşı Ca-
mii. Kendisine atfedilen ve anılarında sıkça bahsettiği sivil mimari yapılarının 
bugüne gelmemesi ve/ya yapıların geçirdiği sürecin yeterince belgelenememiş 
olması, yapılacak okumayı sınırlandırmaktadır. Bu yüzden, sivil mimarinin 
görünür olmadığı bir yerde, Arif Hikmet’in, kamusal yüzleri tartışılmak isten-
mektedir.  

Burada yapılmak istenen, metinsel olanın sunabileceği tutarsızlıklar, açık 
veya örtük bir biçimde ifade edilen düşünceler, hesaplaşmalar ve şehre dair 
öngörülerle, fiziksel olarak inşaî olanı beraber düşünmektir. Bu çaba, Erken 
Cumhuriyet yıllarında kamusal görünürlüğün önemsendiği zamanlarda, mima-
rın merkez ile kurduğu ilişki ekseninde, konumunu, bugünden yeniden üretmek 
olarak görülmelidir. Çünkü Erken Cumhuriyet yıllarında, epeyce dağınık ve 
savruk bir biçimde mimarlık üretilmiştir. Bir yandan Kemalettin Bey, Vedat 
Bey ve Arif Hikmet gibi Osmanlı/Türk aktörlerinin, diğer taraftan Mongeri, 
Theodor Jost ve Ernst Egli gibi levanten ve yabancıların üretimleri ve arayışları 
yer almaktadır. Bahsi geçen aktörleri ortak kesecek bir zeminin kendisi kaygan 
ve belirsizdir. Her aktör için bu zemin yeniden kurulmalıdır. Örneğin Mimar 
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Kemalettin kararsızlık krizleri içerisinde karşılaştığı değişimin karşısında nasıl 
davranması gerektiğini bilmeden deneyerek mimarlık üretir ve kendini konum-
landırmaya çalıştığı yerdeki problemleri çözmek için yazar ve yazdıkça savru-
lur.1 Veya Mimar Vedat Bey’in benzer zamanlarda, her geçen gün bireyselleşen 
yapısı ve ‘mimar’ kimliğinin özgürlük kazanması ilginçtir. Değişen şartlarla ve 
dönüşen benliği ile ürettiği mimarlıklar indirgenemez farklılıklar üretir. Arif 
Hikmet gibi merkezi iktidar yapısıyla kolayca anlaşamaz. Onun içindir ki Anka-
ra Palas’ın inşaatını tamamlamadan görevine son verilir. O da daha özgürce 
mimarlık yapabileceği İstanbul’a yerleşir. 2  

Koyunoğlu ise 1920’lerin başında geldiği Ankara’da, 1930’ların başına 
kadar yeni kurulan ulus devlet için mimarlık pratikleri üretir. Ulus devletin 
1930'lara kadar sürdürdüğü iki uçlu politikaya hızlıca entegre olur. Bahsi geçen 
politikanın bir ucu, gündelik yaşamda her tür kültürel üretimlerin yaslandığı bir 
yer olarak kökten değişim yer alır. Bu değişimde, şapka kanunu ile beraber kı-
yafetin yeniden tariflenmesi, medeni kanun ile beraber kadın-erkek ilişkisinin 
sözde medenileşmesi ve harf inkılabı ile birlikte de milli bir dil oluşturma çaba-
sı temel amaçlar arasındadır. Çünkü her tür geleneksel motiflerden radikal bir 
biçimde kopuş isteniyor. Politikanın diğer ucu ise birtakım mimarlık eserlerin-
de, Sibel Bozdoğan’ın tabiriyle Osmanlı formlarının Türkleştirilmesi3 çabası yer 
alır. Bunun için de Osmanlı formları ve motifleri, Osmanlı canlandırmacılığının 
aksine bu kez İslam’a ya da imparatorluğua değil "Türk"lüğe ait kültürel anlam-
larla yüklendi4. Bu anlamlar hem devamı olduğu zannedilen tarihin meşrulaştı-
rılmasını hem de mimarlık gibi inşâi bir sahada Türk milli üslubunun5 oluştu-
rulmasında kullanıldı. Bu bağlamda Arif Hikmet, bir taraftan seküler bir biçim-
de değişen gündelik yaşamın savunucusu, diğer taraftan da mimarlığın millileş-
tirilmesinde sahada yer alan aktör olarak okunabilir.  

Temel problem, bir taraftan hiçbir biçimde ulaşılamaz bir geçmiş ve 
onunla paradoksal olarak ilişki kurularak üretilen yakınlık ve uzaklık, diğer 
taraftan yıkılmaya yüz tutan ve yeni kurulan devlette milliyetçi kültür tahayyül-
leri ve pratikleri arasında mimarlığın yer alışıdır. Geç Osmanlı ve Erken Cum-
huriyet yıllarını kapsayabilecek bu dönemi Uğur Tanyeli, çoğulcu romantik 

                                                      
1 Bkz. Tanju, Bülent (2009). “Kemalettin’i Yeniden Konumlandırmak”, Mimar Kelamettin ve Çağı, 
(Ed. Ali Cengizkan), Ankara: TMMOB Mimarlar Odası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, 217-225.  
2 Bkz. Tanju, Bülent (2003). “Bir Osmanlı’nın Mimar Olarak Portresi: Vedat Tek”, M. Vedat 
Tek: Kimliğinin İzinde Bir Mimar, (Ed. Afife Batur), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 243-260.  
3 Bkz. Bozdoğan, S. (2008). Modernizm ve Ulusun İnşası, (Çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis 
Yay. , s. 47-60.  
4 A.g.e., s. 34.  
5 A.g.e., s. 34.  
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kuruluş dönemi olarak anlamlandırır. 6 Tanyeli, çalışmasında Osman Hamdi, 
Mimar Kemalettin, Vedat Bey, Arif Hikmet, Celal Esat ve Ressam Zekai Paşa 
gibi aktörlerin üretimlerini ortaklaştıracak bir alanı sorunsallaştırır. Birbirine 
yakın zamanlarda vücuda gelmiş de olsa yüzleşme biçimlerinin farklılığı, her 
biri için aynı olabilecek bir zemini kurma çabalarını anlamsızlaştırıyor. Bu bağ-
lamda, söz konusu kavram milliyetçilik olursa, evvela bu kavramı virtüellik 
alanına iade etmek gerekir. Söylemsel olarak her tikel özne özelinde konuşul-
maya başlandığı anda bahsi geçen kavramı bir nesne üretim pratiği olarak yeni-
den üretmek ve aktüalize etmek daha anlamlı duruyor. O halde, yukarıda ifade 
edilen ve çoğulcu olarak okunabilen bu dönemde, Arif Hikmet öznesini ve onun 
mimarlığa dair nesnelerini yeniden okumak mümkünleşiyor. Bunun için mima-
rın metinlerinden başlayarak konumlanmaya çalıştığı zemini tartışmak yerinde 
olacaktır.  

 

Metinsel “Yüz”ler 

Arif Hikmet için tarih, çizgisel bir akış ve süreklilik içerisinde kendisini 
tekrar ederek, öngörülebilir geleceklerin inşasını mümkün kılar. 7 “Çin yaylala-
rından Orta Avrupa’ya” kadar olan coğrafyayı hem mekânsal hem zamansal 
olarak çeşitli dönemlere ayırması şaşırtıcı değildir. “Asya’nın içlerinden ta 
Çin’e kadar yaşayan eski Türkleri nazar-ı dikkate alıyorsak” der mimar, “Selçuk 
Türk mimarisi muhakkaktır ki, bir devre-i mutavassıtadır”8. Dönemsel okuması, 
bu bağlamla sınırlı değildir. Kabaca 14. -15. yüzyıl Bursa-İznik’te inşa edilen 
eserlerde, Türk ustalığının ve işçiliğinin izlerini arayarak zirve veya gelişim 
bölgesi aramaya girişir. Bursa-İznik yöresinin ağırlıklı olarak örneklerde kulla-
nılmasının baskınlığı ise olağandır. 16. -17. ve 18. yüzyıl Osmanlı dünyasını, 
zihinsel formasyonunda ayıklar ve kendine temiz bir tarihi alan icat etmeye 
başlar. Mimarlığı, onu üreten yapı ustalarını ve işçileri Türkleştirme gayreti, 
ideolojik dünyasında başattır. “Murad-ı Evvel Bursa’da ilk imar işlerine başlar-
ken” der Koyunoğlu, “harple geçen hayatın içinde dimağı dinlenmiş sanatkârlar 
bulmakta müşkülat çekmiştir”9 gibi bir önerme ile devam eder. “Bir Rum mima-
ra yaptırdığı Çekirge’deki camiyle anladı ki” Murad-ı Evvel, “Türk eserlerini 
yalnızca Türkler yapabilir. ”10 Bu noktadan sonra yapılacak olan bellidir; isten-
                                                      
6 Bkz. Tanyeli, Uğur (2016). Milliyetçi Kültür Politikaları Mimarlık ve Türkiye: Geç 19. Yüzyıl-
dan Bu Yana, Arredamento Mimarlık, S. 297, İstanbul, 62-77.  
7 Koyunoğlu, A. H. (2008). “Mimari ve Türk Mimarının İstikbali”, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 
Bir Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu, Hasan Kuruyazıcı (der.), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, s. 
315-317.  
8 “Türk Mimarisi”, A. g. e, s. 298.  
9 A. g. m. , s. 298.  
10 A. g. m. , s. 298.  
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meyen ve ideal olmayan tarihsel pratikler ayıklanarak, ideolojik bilgi binasının 
temel epistemik strüktürü içerisine dâhil edilmez. “Daha sonraları Çelebi Meh-
met zamanında yapılan Yeşil Cami, medrese, türbe içinden dışına, çivisine taşı-
na kadar Türk elinden”11 çıkartılacaktır.  

Hüdavendigar Camii ile yüzleşmesini, kriz anı olarak yorumlamak müm-
kündür. Çünkü bu yapının Türkler tarafından yapılmadığı iddia edilerek, Türk-
lerin var olduğu düşünülen mimari hafızasına özgü olmadığı savlanır. Avrupa 
ile artan ilişki ağlarında, bilgi ve insan hareketi, birtakım taşınmaları ve etkile-
şimleri normal kıldığı zamansal aralıkta inşa edilen Hüdavendigar Camii’nin 
cephesinin Venedik’e benzemesi, Arif Hikmet için kabul edilebilir değildir. 
Cephede yer alan büyük kemerlerin iki küçük kemerle bölünmesi ve Venedik’le 
ürettiği yakınlaşmanın uzaklaştırılması gerekir. Bundan dolayıdır ki mimar, 
vuku bulan her toplumsal olayı, devrimleri, ayaklanmaları ve mimarlığı tikel 
bağlamlarında okumaya çalışan ve bunu bugünden veya kendi zamanından yap-
tığının farkında olan bir tarihselci değildir. Daha çok, tarihin çeşitli zamanlarını 
kendileştirerek birtakım üretimleri dışarıda bırakan ve kurduğu ideal dünyayı 
sürdürebileceği temiz bir tarihi alan kuran özne olarak görülebilir.  

Bu ayıklama süreci, orijinallik yanılsamasını da üretmekten geri kalmaz. 
Arif Hikmet’e göre “… Mazideki mimarimiz bütün manasıyla orijinaldir”12. 
Çünkü “bu asrın heyet-i umumiyesini tetkik eden bir ilim adamı yek nazarda 
ayrı ayrı görünen bu eserlerin ibdaında aynı ruhun hakim olduğunu teslim eder. 
”13 Historiyografik olarak inşa ettiği konstrüksiyonda, her yerel hadisenin, çevre 
şartlarının, toplumsal farklılığın özgünlük bağlamına indirgenerek yeknesaklaş-
tırılması şaşırtıcı değildir. Her türlü mimari/toplumsal pratiği gerçekleştiren ve 
her birine spesifik olarak kendi ruhundan bahşeden değişmez bir “Tin”, sürekli 
olarak kendini gerçekleştirir. Değişen ve dönüşen kültürel üretimler, başka kül-
türlerden alınan nesneler veya inşâi teknikler, "Tin"in ürettiği ruhu bozamaz. 
Onun içindir ki “Selçuk mimarisinde diğer milletlere ait tesisler de bu mimari-
nin heyet-i umumiyesinde esaslı bir değişiklik vücuda getirmemişlerdir. Ve 
bütün bu eserler üzerinde Türkün milli ruhu, nezih ilhamları hakim olmuştur. ”14  

Çizgisel, dönemsel ve ilerlemeci tarih anlayışıyla Koyunoğlu, kaçınılmaz 
olarak çöküş metaforuna başvurur. Bu çöküşü ve bozulmayı giderecek, engel 
olacak doğruyu öğretmenin etkili yollarını aramaya çalışır. Neticesinde, bilginin 
üretildiği kurumu inşa etmek, yozlaşmaya ve bozulmaya yapılacak müdahaleyi 
anlamlı kılacaktır. Mimar, bu misyonu Sanayi-i Nefîse Mektebine yükler. “Ya-
                                                      
11 A. g. m. , s. 298.  
12 “Mimarlarımız ve İnşaat”, A.g.e., s. 318.  
13 “Türk Mimarisinde Bursa-İznik Devri (1)”, A.g.e., s. 324.  
14 A. g. m. , . 324.  
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rım asır evvel Türk âlim ve mütefekkirleri görüyorlardı ki yalnız içtimai ve 
siyasi değil, hars ve sanat nokta-i nazarından da acıklı bir intihata doğru gidiyo-
ruz”15. Bunun için bir an evvel harekete geçilmesi gerekiyordur. Bu kurum, 
bilgi özelinde egemenlik alanı kurarak, genç "dimağlara" bozulmamış, özgün ve 
doğru olanı öğretebilmeli ve neticesinde, "Türk"e ait olan asardan yola çıkarak 
mimari yapıları vücuda getirebilme melekesini vermelidir. Fakat Koyunoğlu’na 
göre Sanayi-i Nefise, bahsedilen milli görevi yerine getirmekte problemlidir. 
“Üç yüz yirmi dört senesine kadar mektebin programında Türk mimarisi diye 
bir şey yoktu” eleştirisi ile başlayarak, “Türk mimarisine ait asarın tetkik olun-
maması”ndan16 yakınır. “Yalnız” der, “son sınıfta Art Otoman diye kozmopolit 
bir mimari gösteriliyordu. ”17 Bu müfredatın sadece kamusal yapılar üzerinden 
Türk mimarisini inceliyor oluşu, mimara göre problemlidir. Çünkü cami, med-
rese ve türbelerin okul programı kapsamında incelenmesi, mezuniyet sonrası 
yapılan yapılarda etkisini fazlasıyla gösteriyordur. "Türk"lere ait olan ev, han, 
saray gibi pratiklerin incelenmemesi ise bu durumun temel sebebidir.  

Sanayi-i Nefîse mektebi ile olan hesaplaşması göz önüne alınırsa, Arif 
Hikmet, Poppercı bir yaklaşımla “bölük-pörçük sosyal mühendislik”in18 alanı 
içerisinde yer almaz. Daha çok, metodolojik olarak, “bütüncü veya ütopyacı 
sosyal mühendislik”19 alanında konumlandırılabilir. Çünkü geç 19. ve erken 20. 
yüzyılda yaşanan dönüşümü rasyonalize etme çabası, toplumsal olan mimarlığa 
dair kehanetlerde bulunması ve değişimin kontrol altında tutulması gerektiğine 
dair önermeleri bu bağlamda açıktır. Bursa-İznik’te üretilen 14. ve 15. yüzyıl 
mimarlıklarının Arif Hikmet’in metinlerindeki baskınlığı ve Hüdavendigar Ca-
mii’ni dışarıda bırakma çabası, O’nu Popper’ın eleştirdiği bir biçimde sefalet 
üreten tarih alanına doğru çekiyor.  

Şehre ve bina üretimine dair bazı yaklaşımları ve önerileri de bu doğrul-
tuda değerlendirilebilir. Koyunoğlu’na göre kent kurulurken ilk önce yapılması 
gereken, dönüşümü yönlendirecek üst-akıl veya ona ruhunu katacak olan 
"Tin"in ve buradan ortaya çıkacak fikirleri uygulayacak kurumların veya iktidar 
alanının inşasıdır. Bunun için, tarihselci/ütopist düzlemde, zamanın ve/ya dö-
nemin kanonlarını kurmak gerekmektedir. Bu esaslar ise temizlenmiş tarih ala-
nından devşirilmek zorundadır. “Bütün dünya sanatkârları iman etmişlerdir ki” 
diyerek, “Türk’ün çok yüksek bir mimarisi”ni meşrulaştırmaya çalışacaktır ve 

                                                      
15 “Mimarlarımız ve İnşaat”, A.g.e., s. 318-319.  
16 A. g. m. , s. 319.  
17 A. g. m. , s. 319.  
18 Popper, K. R. (2010). Tarihsiciliğin Sefaleti, ( Çev. S. Orman ), İstanbul: İnsan Yay. , s. 78.  
19 A.g.e., s. 78.  
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“bu mimari”yi “dini ve içtimai asarda da muvaffak”20 kılma istenci ise yeni 
düzenin kurulmasında hayatîdir. Böylelikle, “içtimai mimarimiz hakkıyla tetkik 
olunursa modern bir Türk mimarisinin esasatını tespit etmek”21 kolaylaşacaktır. 
Bu noktayla birlikte, kurucu zihin olma veya kontrol süreçlerinde, insani pratik-
leri denetleyen romantizmin alanına da geçmektedir. İyi olanı kötü olandan, 
hakikati hakikat olmayandan ayırma, başka bir ifadeyle ülkenin inşasında yapı-
lacak olan her pratiğin merkezi bir akıl tarafından denetlenmesini üretme çaba-
sından bahsetmek mümkündür. “Fakat” diyecektir mimar, “yirmi beş seneden 
beri yanlış yoldan yapılan tetkikatın neticesi vücuda gelen asar üzerinde dini 
mimarimizin daha ziyade icra-i tesir etmesine sebebiyet”22 vermiştir.  

Aynı zamanda, şehrin iki farklı yolla kurulabileceğini önermektedir. Bir 
yandan, mevcut kent dokusu üzerinden kurulabilecek şehirde, var olan tarihi 
binalar birer nirengi noktası olarak kabul edilebilir ve meydanlar, kamusal ve 
yeşil alanlar bu doku içerisinde inşa edilebilir. Her bölge “muntazam” caddeler 
ile birbirine bağlanabilir. Diğer tarafta ise yeni bir şehir tesisinde, “evvela vücu-
da getirilecek şehrin şahsiyeti”i23 belirlenmelidir. Bununla birlikte de “bu şehir 
bir fen ve sanat şehri mi, yoksa ticaret şehri mi” olup olmaması belirlenerek, 
“şehrin karakteri kati olarak tespit olunur”24. Böylece “modern mimarinin ga-
ye”si belirlenmiş olur: “mağaza mağaza, mektep mektep olduğunu, hasılı bir 
binanın maksad-ı tahsisi ne olduğunu, tabelasına bakmadan anlatabilmelidir. ”25 
Modern şehrin kurulumuna dair açıklamalarıyla Arif Hikmet, verili, sabit, de-
ğişmeyen, toplumca kabul görmüş veya dikte edilen kabullerle toplumsal hafı-
zayla paralel giden mimarlık üretme niyetinden vazgeçmez. Tarihle olan ilişki-
sini, benzer bir biçimde, yeni olana da iliştirme niyetinde olduğu savlanabilir. 
Berlin’de yapılan iki anıt özelindeki düşünceleri bu duruma bir örnek oluştura-
bilir.  

“Almanlar, milli abidelerinde, mekteplerinde Rönesans Alman mimarisini 
kemal-i dikkatle tatbik”26 etmelerinden dolayıdır ki "National Denkmal" gibi bir 
anıtı inşa edebilmişlerdir. Bu anıt, toplumsal hafızayı reddetmeden dolaysız bir 
biçimde tarihin tekrar edilmesi suretiyle inşa edildiğinden ötürü modern değil-
dir. Fakat “en son ve en büyük Alman abidesi olan Tannenber’deki milli abide 
ise modern stildedir”27. Sonradan inşa edilen bu anıtın modern olarak ifade 

                                                      
20 “Mimarlarımız ve İnşaat”, Osmanlı’dan Cumhuriyete Bir Mimar: Arif Hikmet Koyunoğlu, s. 319.  
21 A. g. m. , s. 319.  
22 A. g. m. , s. 319.  
23 “Şehirlerin İmar ve Tesisi”, A.g.e., s. 305.  
24 A. g. m. , s. 305.  
25 “Mimari ve Türk Mimarının İstikbali”, A.g.e., s. 317.  
26 “Mimarlarımız ve İnşaat”, A.g.e., s. 322.  
27 A. g. m. , s. 322.  
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edilmesinin sebebi ise onun “Alman kalelerinin bir örneği”28 olmasıdır. Çünkü 
bu anıt, tarihi yapılardan oluşturulan biçim hafızasının kullanılarak, fakat değiş-
tirilerek, ilham alınarak yeniden inşa edilmiş ve onu vücuda getiren sanatkârlar 
ise “asarından aldıkları ruhla hareket”29 etmişlerdir.  

Arif Hikmet’in Etnografya müzesi özelinde kaleme aldığı metni ise para-
doksal olarak başka bir yüzünü sergiler. Herhangi bir sabitlik, değişmezlik, tek 
merkezcilik, tek biçimcilik düşüncelerine ve genel kabul görmüş toplumsal 
hafızaya itiraz ederek başlar. “…müze denilen bir bina mutlaka dünyaca kabul 
görmüş bir tarzda yapılamaz”30 ifadeleri anlamlıdır. Kendi tarihini istenmeyen 
olgulardan arındıran yönü, bu sefer, her millete ait müzenin ayrı ayrı düşünce-
lerle vücuda gelebileceğini öne sürer. Berlin’deki Nationale Galerie, Altes ve 
Neues müzeleri O’nun için önemlidir. Tannenberg anıtı ve National Denkmal 
arasında kurduğu ince farklılığı burada da sürdürmeye devam eder. Nationale 
Galeria, Yunan Parthenon tapınağının kabaca benzer bir örneği iken Altes ve 
Neues müzelerinde tıpkı tekrar yapılmayarak sadece cephe karakteri bakımın-
dan Yunan ruhunu çağrıştırmaktadır. “…bu binaların bir mabede benzemesi” 
diyecek Arif Hikmet, “müze olmalarına mani”31 değildir.  

Hatta “dünyanın her tarafında ufacık bir salondan ibaret olan müzeler”in32 
varlığından da haberdardır. Fakat şurası dikkat çekicidir; müzenin her yerde ve 
zamanda birbirinden farklı olabileceğini görebilecek özgür zihnin kullandığı 
örneklerin her biri görece tarihselci yapılardır. Her biri kullanılan biçime, var 
olan kutsal alanından çıkararak, yeni bir bağlamda yeni bir pozisyon üretiyor 
görünür. Arif Hikmet, Etnografya Müzesi özelinde bunun farkına varır. “Sizin” 
diye başlayarak “bugün türbeye, medreseye benzettiğiniz bizim bina da ne için 
ufak bir müze olmasın?”33 biçiminde itirazını sürdürür. “Bana asri bir müze 
yapacaksın diye bir teklif vaki olsa idi tabiidir ki daha başka türlü hareket eder-
dim”34 ifadeleri, Arif Hikmet’in 1922–1930 aralığında merkezle olan ilişkisini 
anlamlandırabilmek ve Ankara’da birtakım kamusal binaların tasarımını ve 
uygulamasını hangi sebeplerle kendisine verildiğini tartışmak için iyi bir örnek-
tir. Aynı zamanda metinlerinde sıklıkla vurguladığı “asri” zamanlara uygun ve 
bu çıkarımdan yola çıkarak "asri olmayan" binanın da hangi biçimlerde üretile-
bildiğini, görsel üretimlerinde "doğru bir biçimde" gösterecektir.  

                                                      
28 A. g. m. , s. 322.  
29 A. g. m. , s. 323.  
30 “Milli Mimari ve Modern Stil”, A.g.e., s. 294.  
31 A. g. m, s. 295.  
32 A. g. m. , s. 295.  
33 A. g. m. , s. 295.  
34 A. g. m. , s. 295.  
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Görsel 1: National Denkmal35 

 

 
Görsel 2: Tannenberg Anıtı36 

 
                                                      
35 https://en.wikipedia.org/wiki/National_Kaiser_Wilhelm_Monument#/media/File:Berlin_ 
Nationaldenkmal_Kaiser_Wilhelm_1900. jpg (son erişim: 30. 05. 2016). 
36 http://www. marienburg. pl/viewtopic. php?t=5066 (son erişim: 30. 05. 2016). 
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Görsel “Yüz”ler 

Yukarıda geçen "doğru biçim" meselesini görsellik üzerinden tartışabil-
mek için, Arif Hikmet’in yapılarının, kendi tarihselliğinin bir parçası olduğunu 
savlayarak meseleye başlamak anlamlı duruyor. Çünkü hem kendisinin kurduğu 
hem de Onu kuran ideoloji ile olan yakınlığı, mimarın "iş bitirici" özelliği ile 
örtüşmektedir. Bu beraberlik, Koyunoğlu’nun kısa zamanda başkentin seçkin 
elitleri arasına girmesine yardımcı olacaktır. Hamdullah Suphi, Ağaoğlu 
Ahmed, Süreyya, Recep Peker, Yusuf Akçura ve Kazım Özalp37 gibi aktörlerle, 
ev toplantıları yaparak toplumu biçimlendirme çalışmalarına katılır.  

Mimarın çocukluk yıllarından itibaren yaşadığı deneyimler, ekonomik 
olarak alt sınıftan Cumhuriyet’in ürettiği "elitler" arasına katılması sürecini, 
bugünden yeniden okumak için çeşitli ipuçları sunar. Koyunoğlu, küçük yaşlar-
dan beri götürü işleri yapmakta mahirdir. Çünkü daha çocukluk yıllarına denk 
düşen bir zamanda, babası, bütün mal varlığını kaybeder. Sefaletle geçen yılları, 
Arif Hikmet, bir avantaja dönüştürmeyi becerecektir. İstanbul’da kaldığı yıllar-
da hem Sanâyi-i Nefîse’de öğrenci olacak hem de akşamları ahşap ve taş işçili-
ği, bezeme yapmak gibi ikincil işlerde çalışarak hem ekonomik olarak kendine 
yetebilecek hem de pratize ettiği her mesleği melekeye dönüştürebilecektir. 
Benzer bir biçimde, öğrencilik yıllarında Almanya Asar-ı Atika kurumunun 
başlattığı projede çalışarak, Anadolu ve Yunanistan’ı gezerek ve çeşitli 
rölöveler yaparak Anadolu’yu inceleme fırsatı yakalayacaktır. İstanbul’dan 
Ankara’ya geldiği yıllarda da merkezi otoritenin dikkatini çekmesini sağlayan 
en önemli özelliklerinden bir tanesi bahsi geçen "iş bitiriciliği"dir. Aynı zaman-
da Erzurum’da kaldığı yıllarda hem Kazım Karabekir hem de Atatürk gibi önde 
gelen isimlerle tanışarak benzer bir ideolojik çizgiyi de izleyebilecektir.  

Arif Hikmet, Türk Ocağı projesinin kabul edildiği gün, mal varlığını da 
kaybedecektir. Çünkü Sağlık Bakanlığı civarındaki bir alanda belediyeden aldı-
ğı iş ile otuz civarında evin inşaatıyla meşgul olurken, belediyeden yaptığı işlere 
dair hak ediş alamadığı için, İş Bankası’na olan borcunu ödeyebilmek için hem 
varlığını satar (4 kamyon, 2 kamyonet ve 1 araba) hem de belediyedeki alacağı-
nı borcuna karşılık olarak bankaya verir. Aynı gün, Ziraat Bankası’nın inşası 
devam ederken, Sanâyi-i Nefîse’den hocası Mongeri ile karşılaşır. Binanın mi-
marı olan Mongeri, saçak altlarını Türk süslemeleri ve binanın diğer tezyinat 
işlerini ve bunların taş üzerine aplikasyonunu da yaptırtmak ister. Bu işi eski 
öğrencisi Hikmet’e verir. Çünkü benzer işleri daha önce yaptığını öğrencilik 
yıllarından iyi bilir. Arif Hikmet de hocasının altı bin liralık avans çeki ile İs-
tanbul’a giderek, gerekli olan malzemeleri temin eder ve zamanın lüks otomo-
billerinden birini alarak Ankara’ya geri döner. 38  

                                                      
37 A.g.e., s. 272.  
38 A.g.e., s. 250-252.  
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Hem iktidarla olan yakın ilişkisi hem de melekelerini ekonomik ve sosyal 
sermayeye dönüştürme becerisi, Ankara yıllarında Hikmet’e, belirli bir süre 
içinde kalacağı sınıfa entegre olmasını sağlayacaktır. Bu özellikle beraber, ken-
disinden iş sipariş edilen bir mimar konumuna hızlıca evrilecektir. Çünkü sade-
ce kâğıt üzerinde mimari proje çizen bir kişilik değildir; aynı zamanda tasarla-
dığı binayı uygulayabilecek, müteahhitliğini yapabilecek ve gerekli olan mal-
zemeler için Ankara’da fabrika kurabilecektir.  

Bunun içindir ki Koyunoğlu, bir gün Maarif Vekâlet’ine çağrılır. Kendi-
sinden bir bina yapması talep edilir ve yapılacak olan bu bina “eski Türk tarz-ı 
mimarisinde” olmalıdır. Yapının “maksad-ı tahsisi” ise “İstanbul’dan sabık 
hazine-i hümayun”un sergilenmesi olacağı kendisine ifade edilir. Bu yapıda 
kullanılacak olan plan tipinin “eski medreselerin planına nazaran tanzim ve 
tertip”39 olunması istenir. Mimar, bu bağlamda projesini hazırlar ve kabul gör-
dükten sonra, iki sene içerisinde kendisinin yapımını yürüttüğü süreç sonunda 
inşaat tamamlanır. Zamanın Maarif Vekili Hamdullah Suphi ise bu işle detaylı-
ca ilgilenir. İnşaat sürecinde ve yapıldıktan sonra, kendisinden övgü ile bahse-
der. Her defasında “eski tarz”da bir yapı vücuda getirdiği için emeklerinden 
ötürü teşekkür eder.  

Koyunoğlu, kendisinden talep edilen binanın müze olacağının bilincinde-
dir. Tarihsel biçim repertuarına başvurarak avlu, kubbe, kemer, anıtsal bir girişe 
dair ipuçlarından oluşan bir kolaj tasarlamıştır. Dini mimaride kullanılan kub-
beyi, dini olmayan yapıda kullanma cesaretini, özgürlüğünü, bireyselliğini gös-
tererek "cesur yeni dünya”nın bir aktörü olduğunu ilan eder. Bu tarzıyla, kubbe-
yi olağan bir biçim haline indirgeyerek dekonstrükte eder ve profanlaştırır. Pa-
radoksal olarak da müşteri memnuniyetine de riayet eder görünür. Milli devlet 
mekânizmalarının üretilmeye başlandığı ve milliyetçi düşüncenin müze, sergi-
leme, gurur duyma ve meşrulaştırma düzlemine başvurduğu bir anda anlamı, 
biçimi ve yeri muğlaklaştırma güvenini göstermesi dikkat çekicidir.  

Fakat Mimar Hikmet, Etnografya Müzesi özelinde kurmaya çalıştığı pra-
tiğin kendisinin yeniden bir bozma pratiği olduğunun bilincinde değildir. Kub-
beyi, aynı zamanda, tamamlayıcı diğer unsurlarından ayırması ve görece daha 
dünyevi bir bağlama yerleştirmesi, ilk bakışta onu profanlaştırdığı biçiminde 
savlanabilir. Aslında "kubbe" formunu tam da bu nedenle yeniden "kutsal" ola-
rak üretmektedir. Mimarın “Türk” toplumuna ait kıldığı formu, estetiği ve ru-
hu/Tin’i milliyetçilik zemininde yeniden aşkın bir hale dönüştürerek 
kendileştiriyor.  

Fakat Sanâyi-i Nefîse Mektebine yönelttiği eleştirisini göz ardı etmiştir 
bir kere; bir başka tanımla kınadığı şeyle imtihan olmuştur. Kendisi de dini 

                                                      
39 A.g.m., s. 294.  
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mimaride kullanılan repertuarı karmakarışık bir "dimağ" ile toplumsal hafızayı 
bertaraf edecek bir müze yapmıştır. Böylelikle, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde, 
modern olarak ifade edilebilecek bir dünyanın bireyi olduğunu göstermektedir.  

 
Görsel 3: Etnografya Müzesi, 1954. 40 

 

 
Görsel 4: Etnografya Müzesi41 

                                                      
40 http://www.eba.gov.tr/gorsel/bak/27544a127ef87b0df42e08bd8d2761e9682c25ce5a142 (son 
erişim: 30.05.2016). 
41 http://www.etnografyamuzesi.gov.tr/lib_resim/zemin/1.jpg (son erişim: 30.05.2016). 
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Koyunoğlu’nun bu yapısının, O’nun düşüncelerinden yola çıkarak, kendi 
ifadeleriyle “asri olmayan” bir bina olduğu savlanabilir. Bu andan itibaren, as-
lında, Etnografta Müzesi modern dünyanın krizleriyle boğuştuğu bir anda bu 
krizlere verdiği yanıttır. Milliyetçiliği ve onun kültürel üretimlerini mümkün 
kılan dünyada tarihsel olarak biçimlenen bir kişiliktir. Osmanlı formlarının 
Türkleştirilerek milli mimari üretme yanılsaması içerisinde kolaj tasarlamasına 
olanak tanıyan şey modern dünyada temsile yüklenen kusursuzluktur. Yukarıda 
bahsedilen paradoksun bir ucu da bu noktadır. Çünkü mimarın kendi zihninde 
modern zamanlara ait mimariye biçtiği form(lar) vardır. Böylelikle form veya 
biçim özelinde temsiliyet yanılsamasını üretmeye başlar.  

Türk Ocağı binası, açık bir ifadeyle hem iktidarın veya Ocak’ın hem de 
mimar Hikmet’in temsiliyet alanı ile kurduğu/kuramadığı ilişkiyi tartışmak için 
anlamlıdır. Bu bağlamda, binayı mabet, Türk Odası ve tiyatro kavramları öze-
linde tartışmak yerinde olacaktır.  

Arif Hikmet, bazı mimarların da katıldığı (Kemalettin Bey, Vedat Bey, 
Mongeri, Muzaffer Bey) davetli bir yarışmayı kazanarak Türk Ocağı binasının 
hem mimarlığını hem de inşâi işlerini yapmak üzere görevlendirilir. Hamdullah 
Suphi’ye göre bina, bir ilm ü irfan yeri, bir kültür merkezidir. Aynı zamanda 
milliyetçi ideolojik reflekslerle bu bina, üretilmeye çalışılan Türk milletinin 
ideallerini kökleştirmek için yapılan bir uygarlık mabedidir. Bu mabet, aslında, 
din alanında kurulan kutsallığı ve uhreviliği milliyetçilik alanına doğru kaydırır. 
Onun içindir ki burası da bir milli mabet olacaktır. Ülke sınırları içerisinde ya-
şayan her bireye modern, batılı ve çağdaş bir Türk’ün “doğru biçimlerde” nasıl 
yaşanabileceğini vaaz edecek bir iktidar yapısıdır. Bu iktidar yapısında, Etnog-
rafya Müzesinin girişinde bir anıt dikilerek daha hayatta iken anıtsallaştırılan ve 
kutsallaştırılan bir aktör olarak Atatürk’ün millete seslenişi yer alacaktır. Ham-
dullah Suphi, binanın girişinde yer alan güzel mermer satıh üzerine yazılması 
gereken büyük Atamız’ın Türk gençliğine olan hitabesinin42 yazılmasını önere-
cektir. Dolayısıyla, her tür kutsallığın dil aracılığıyla üretildiği yerde, harf inkı-
labından kabaca bir sene önce 20 Teşrinievvel 1927 tarihini barındıran Gençliğe 
Hitabe, yazıldığı zamanda kimsenin anlamadığı bir dille Latin harfleriyle yazıl-
mıştır. Bu "kitabe", Hikmet’in anılarından anlaşıldığı üzere, Kaligrafi Hocası 
Hakkı Bey’in anlamadığı bir dili harf harf yazması ve Taş Ustası Hüseyin Av-
ni’nin de işlemesi sonucunda yapılmıştır. 43  

                                                      
42 A.g.e., s. 261.  
43 A.g.e., s. 261.  
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Yeni "mabet", kendisini tiyatro sahnesi ile temsil etmeye başlar. Bunun 
için 28 Şubat 1930 tarihinde, önce, tiyatronun açılması anlamlıdır. Medeni bir 
ihtiyaç olarak tiyatro, "çağdaş uygarlık seviyesini" gösteren bir nesne olarak 
tahayyül ve inşa edilir. Hareketli sahnesi, soğutma ve ısıtma sistemleri, “Türk” 
tezyini öğelerinden ilham alınarak Mimar Hikmet’in tasarladığı işlemelerle 
birlikte tiyatro ve konferans salonunu Türk Yurdu haber yapar. Habere göre, 
Zeki Bey Bethofen’in beşinci senfonisini, Maystr Zinker’in üvertürünü ve 
List’in şakirdi olan Bronzar Fon Şellendorf’un İlkbahar fantazisini çalmıştır. 
Gelecek Salı günü de Alman mugannisi Herman Şey ile Alman piyanisti 
Madmazel Gerda Nete konser verecektir44. Böylelikle, Batılı olma yolunda 
önemli ölçüde adımlar atılmıştır. Herkes olağan bir Batılı aktör gibi konserleri 
dinleyebilecek ve benzer bir biçimde kendilerine "nasıl" yaşanabileceğini vaaz 
eden konferanslara katılabilecektir. Hamdullah Suphi’nin bahsettiği ilm ü irfan 
yeri, böylece, kendisine yüklenen işlevleri yerine getirmeye başlar.  

23 Nisan 1930 tarihinde açılışı yapılan binada, Hamdullah Suphi, Mimar 
Hikmet’ten bir "Türk Odası" yapmasını ister. Etnografya Müzesinin arkasında 
kendisine yaptığı kulübede çalışmalara devam ettiği bir sırada, Mustafa Kemal, 
Koyunoğlu’nu ziyarete gelerek yapılması planlanan “milli oda” hakkında ko-
nuşmak ister. Atatürk, eski Ankara evlerinde, eski tezyinatlı odalarda birçok 
mühim kararlar verildiği için, bu evlerden birtakım izlerin “devşirilmesi” üze-
rinde durur. Koyunoğlu’nun yapacağı bu tezyinat, eski Ankara evlerinden alı-
nan ilhamla yapılmalıdır. Mimar Hikmet sayesinde de buraya gelince eski hatı-
raların anımsanmasını Mustafa Kemal önemser. Bunun için de mimarın kaleye 
çıkarak krokiler hazırlaması ve ona göre hareket etmesi gerektiği Atatürk tara-
fından kendisinden talep edilir. 45 Koyunoğlu’nun talep edilen "resmi" istekleri 
vücuda getirmek için kullandığı "iş bitirici" özelliği, bu bağlamda da kendisine 
yardımcı olur. Duvarda kullanılan nişler, "Türk" üçgeni motif ve tezyinatlar, 
süslemeleri işlenerek oluşturulan "Türk" mermerli döşemelere eşlik eden kemer 
kapılar, Mimar Hikmet’in “Ankara Ev”lerinden kullandığı biçimler olarak 
“Türk Odası”nda yerini alır. Aynı zamanda, hazırlanan kompozisyonda, modern 
oturma gurupları da kullanılarak "geçmiş"ten ilham alan "geleceğin" birlikteliği 
"temsil" edilmiş olur. Böylece, sadece plansal özelliklerin tarihi “yansıtmayaca-
ğını” savunan Mimar Hikmet, cephe karakterlerini "kendi" tarihinden alır. İşçi-
si, malzemesi, tasarımı ve kullanımı ile Türkleştirilen bu bina, "yeni toplumsal" 
yapının "yeni ibadet" mekânı olarak gururla sunulur.  

                                                      
44 Türk Yurdu, Mart-Nisan 1930, sy. 27-28/221-222, s. 86’dan alıntı yapan Kuruyazıcı, s. 266.  
45 Bkz. Birkan. G. Pehlivanlı, S. (haz.) (1977). Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu ile Söyleşi, Mi-
marlık, S. 150, Ankara, 8-16.  
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Görsel 5: Türk Ocağı Binası, 1977. 46 

 

 
Görsel 6: Namazgah tepesi, Türk Ocağı (solda) ve Etnografya Müzesi (sağda), 1930lar47 

                                                      
46 http://www.eba.gov.tr/gorsel/bak/4524836f0649946ae4da7ab91e458ff061677ba89e017 (son 
erişim: 30.05.2016). 
47 http://ankaraarsivi.atilim.edu.tr/shares/ankara/images/imagebrowser/etnorafya.jpg (son erişim: 
30.05.2016). 
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             Görsel 7: Eskişehir Çarşı Camii48              Görsel 8: Eskişehir Çarşı Camii49 

 

Koyunoğlu, ayrıca, Etnografya Müzesi ile eş zamanlı olarak Eskişehir’de 
cami yapımını sürdürmektedir. Tarihselciliğin ilk bakışta çağrıştırdığı bir tasa-
rım ilkesini, cami özelinde reddeder görünür. Gurur duyduğu ve asrileştirilmesi 
gerektiğine inandığı kendi tarihinden veya ruhundan faydalanmayı istemez. 
Modern kent özelinde, mağazanın mağaza, dükkânın dükkân, okulun okul gibi 
olması gerektiğine dair inancını açıkça ifade ettiği yıllarda, camiye benzer bir 
cami yapmamayı tercih etmiyor oluşu, “asri bir müze” yapabilecek melekeyi 
kendisinde görmesi ile ilişkili olarak düşünülebilir. Aynı zamanda, kendisinden 
talep edilen ve müşterilerin/iktidarın istediği doğrultuda bina yapmayı şiar edi-
nen ve bunu kendi felsefesi olarak da ortaya koyan düşüncesiyle, tarif edilme-
yen/verili olmayan bir durumdaki tavrını, Koyunoğlu’nun görsel çeşitliliği bağ-
lamında ve çeşitlenebilir kimlikleri dolayımında okumak anlamlı duruyor. 
Hüdavendigar Camii’ni "Türk" mimarisi olarak kabul etmekte krize giren ve 
Yeşil Camiyi kendi milletinin iftihar edilebilecek bir yapısı olarak ilan eden 
Koyunoğlu’nun, kendi mimarlık pratiğini üretirken kubbeyi kutsallaştırmaması 
ve aslında benliğini inşa ediyor oluşu, modern mimariye atfettiği biçimci yakla-
şımı ile okunabilir.  

                                                      
48 http://www.mustafacambaz.com/details.php?image_id=35702&sessionid=ed613f0537e8ca32781dfa 
590a544174 (son erişim tarihi: 30.05.2016). 
49 http://www.mustafacambaz.com/details.php?image_id=35704&sessionid=ed613f0537e8ca327 
81dfa590a544174 (son erişim tarihi: 30.05.2016). 
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Görsel 9: Tayyare Kültür Merkezi50 

 

Mimar Hikmet, Tayyare Cemiyeti’nin açtığı proje yarışmasını kazanarak, 
durağan geçen zamanlarında Bursa’ya yerleşir. Hem projenin şantiye şefi olarak 
kontrol etme hem de kurum ile müteahhit firma arasında birtakım ilişkileri kur-
ma vazifesiyle de görevlendirilir. Bunun yanında, I. Milli Mimari olarak kav-
ramsallaştırılan bir dönemde, ortaya koyduğu proje ile birincilik kazanması da 
ilginçtir. Çünkü kabaca benzer zamanlarda, Çocuk Esirgeme Kurumu’na tasar-
ladığı ve sonradan değiştirilecek olan binada, merkezde olmasından ötürü olsa 
gerek, özgür bir mimarlık yap(a)maz. Dahası, sonradan Türk Hava Kurumu’na 
dönüşecek olan cemiyetin, herhangi bir milli mimarlığa dair şartname hazırla-
mamış olması, Arif Hikmet’i, görece merkezin kabul ettiği ve müşteri memnu-
niyeti ile uğraşmayacağı bir alandan üretim yapmasını kolaylaştıracaktır. Böyle-
likle, Tayyare Kültür Merkezi, zihninde çeşitli ayrımlarını kurduğu modern 
zamana yönelik ilişki biçim(ler)ini kurma denemesi olarak yorumlanabilir.  

 

Başlangıç 

Arif Hikmet’in metinleri veya mimarlık üzerine düşünceleri ikirciklidir. 
Sürekli gerilimler ve farklı pozisyonlar üretir. Aslında ürettiği mimarlık bilgisi 
O’nu kapatır. Milliyetçi bir tarihe ve onun vücuda getirebileceği mimarlık prati-
                                                      
50 http://www.gintas.com.tr/proje/tr/insaat/kentsel-yapilar/tayyare-kultur-merkezi-restorasyonu/ 
(son erişim: 30.05.2016). 
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ğine gömülür. Gömüldüğü oranda Cumhuriyet elitleriyle daha yakın ilişkiler 
kurması kolaylaşır. Onun için Ankara’da kaldığı yıllarda hızlıca zenginleşecek-
tir. Aslında mimarı merkeze bu kadar yaklaştıran özellik ise ideolojik olan ile 
kendi melekelerini örtüştürmesidir. Fakat bu beraberlik 30’ların başlarında ça-
tırdamaya başlayacaktır. Çünkü Arif Hikmet, siyasal rejimi eleştirmeye başladı-
ğı andan itibaren Ankara’dan uzaklaşarak Bursa’ya, oradan da İstanbul’a yerle-
şir. Hatta kendi üyesi olduğu Türk Ocağı’ndan proje bedelini ve müteahhitlik 
hizmetlerinden kaynaklanan ücretlerini alamayacak bir "karşı pozisyona" evri-
lir. Böylece, artık, "iş bitiriciliği" sayesinde elde ettiği sınıftan hızlıca çıkacaktır.  

Modern mimariye yüklediği misyon da benzer bir biçimde kapatıcıdır. 
Her mimari yapının, örneğin okul, mağaza, dükkân, alış veriş merkezi, hükümet 
yapıları gibi belirli, verili ve herkes tarafından kolayca anlaşılır bir formda 
üretmenin gerekliliğine inanır. Her pratiği, binayı, toplumsal üretimi veya top-
lumsallığı verili bir çerçeveye hapsetme çabası, ideolojik olarak olağan bir mi-
mari üretimi ön görme olarak okunabilir. Dolayısıyla birbiri ile gerilim üreten 
iki farklı zihin ile karşılaşılır. Bir tarafta, tarihi yassılaştıran, eğri büğrülerinden 
arındıran, homojenleştiren, Türklüğü ve onun ürettiği varsayılan mimarlığı 
ayıklayan ve Türklüğe özgü kılan, tarihi tekerrür eden bir olgu olarak gören 
zihin, tarihi biçim repertuarını kullanarak ve onu modernize ederek çağdaş ihti-
yaçlara cevap bulma gayesi yer alır. Bu durum, aynı zamanda, modern “Türk 
Mimarlığını” oluşturma düşüncesine de hayat verme olarak değerlendirilebilir.  

Diğer taraftan da modern dünyada üretilen pratikleri ve alışkanlıkları be-
nimseme çabası yer alır. Bu yönüyle kendisini açmaya çalışıyor. “Millileştiril-
miş” biçimleri kullanmadan mimarlık yapabileceğini ispatlama gayretindedir. 
Müze ile ilgili biçime indirgemeyen düşünceleri, meslek gruplarını uzmanlık 
alanlarına göre tasnif edişi, çağdaş kentleri vücuda getirme süreçleri, tarihi yer-
leşimlere müdahale biçimleri gibi çeşitlenebilecek birçok modern pratiği sa-
vunması şaşırtıcı değildir. Aynı zamanda, Keçiören’deki evini, yeniden inşa 
ederken yemek odası, misafir odası, şömineli çalışma odası, fotoğraf işleri için 
karanlık oda ve garaj ekler.51 Belli ki Hikmet, kendi evinde her mekânı 
işlevlendirme ve özelleştirme ihtiyacı hisseder. Mekân örgütlenmesinde gele-
neksel motifleri ve/veya kurguları tercih etmemesi, eklemlendiği politikanın bir 
ucu olan radikal değişime yaslanmasıdır. Özgürce ve sadece kendini memnun 
etmekle yükümlü olduğu bir alanda mimarlık üretir. Görece özgürleştikçe yas-
landığı tarihten uzaklaşmaya başlar. Böylelikle her şeyin bir konstrüksiyon ol-
duğu modern zamanların aktörü olabileceğine dair ipucu verir. Fakat benzer 
zamanlarda Vedat Bey ise eklemlenecek bir politikanın olmaması sebebiyle, 
Koyunoğlu’na göre daha bireyseldir ve işlevlendirmenin kendisini problemli 

                                                      
51 Kuruyazıcı, 2008, s. 254.  
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hale getirir. Çünkü antre, salon, yemek odası, yatak odaları ve servis mekânları 
farklılaşmasının ötesine geçer. Kendi evindeki mekânlarla ve onlara yüklenen 
her tür standartla oynar. Evin birinci katında yer alan bürosu aynı mekân içinde 
yer alan, ancak bir kot farkıyla buradan ayrılan çalışma atölyesi ile beraber me-
kân sınırlarını muğlaklaştırır. Atölyesinden özel bir merdivenle çıkılan ikinci 
kattaki ‘hususi” yatak odası ve hemen bu odasının yanındaki çay ve kahvaltı 
odası, mekânların anonimlikten uzaklaşarak bireyselleşmesine işaret eder.52 O 
kadar bireyseldir ki konutun zemin katında yer alan mutfaktan bağımsız olarak 
inşa ettiği çatı katındaki mutfak, Vedat Tek’in yemek pişirme hobisini tatmin 
etmeye yöneliktir.53  

Koyunoğlu’nun mimari yapılarını da çokluk üretimi olarak okumak an-
lamlı duruyor. Müşteri memnuniyeti ile örtüştürdüğü kendi felsefesiyle mün-
demiç yapı vücuda getirme çabası baskındır. Bu çaba, tarihselci ve ütopyacı 
bağlamda okunabileceği gibi, verili olanın yersiz yurtsuzlaştırılması ve dünyevi-
leştirilmesi olarak anlamlandırmak da pekâlâ mümkündür. Eskişehir ve Bur-
sa’da ürettiği pratikler ise “asrî” olan olarak tariflediği mimarlık üretim ve dü-
şünme araçlarıyla kurduğu erken girişimler olarak görülebilir. Dolayısıyla, bir-
biri ile karşıt görünen yüzlerinin yanı sıra çeşitlenebilecek ve her defasında yeni 
bir Koyunoğlu tarifleyen metinleri ve görselleri, mimarlığı-tarihi-toplumsal 
meseleleri tartışırken her defasında tartışma zeminini yeniden kurmayı zorunlu 
kılmaktadır.  
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