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MEKÂN: HUKUK FAKÜLTESİ APARTMANI 

 

Rukiye Akkaya Kia* 

 

Mekân, doğrudan tabii sınırlara gönderme yapan bir kavram. Kavramların tanımını, 

içeriğini, biçimini değiştiremiyoruz. Hal böyle olunca, mekâna dair imge, ister 

istemez fiziksel boyutlara gelip yerleşiyor. Bir tasvir ya da düş dünyasının 

kurmacası eşliğinde, bu boyutlar çeşitlenebilir. Ama nihayetinde bir kalıba oturur. 

Mekâna ilişkin hep somut bir hüküm vardır kafamızda. Mekân, dürtüsel barınma 

ihtiyacının taşıyıcısı ve insanın dış dünyada baş edemediği türlü tehlikelerden 

korunduğu yerdir. Başkalarından korunduğumuz sınırlarımızdır. Mekân; yer, 

mahal, ev, oturulan yer, hâne, mesken, dâr, bu dünya, ikametgâh, beyt, menzildir.1 

İnsan elinden çıkan kelimeler gibi mekân da rastlantısal hareket edemez. Mekân, 

hacmi, boyutları olan bir yerdir ama düş dünyasında, sonsuz bir şemaya 

dönüştürülebilir. Hâne-i dil gibi. Yani aşkın mekânı kalp, sevginin mekânı 

gönüldür. Dünyanın tüm nimetlerini hor görsek de “mekân” imgesini terk etmek 

neredeyse imkânsızdır. İnsanın iç dünyası bir mekândır, dışarısı da bir başka 

mekân. 

Mekânla ilişkimiz, türlü kelimeler içine sığıştırılabilir: Barınma, korunma, 

yalıtılmışlık… Halimize içeriden bakarsak, tamamlanmamış ilk mekânımız anne 

karnıdır. İster Tanrısal mucize denilsin ister biyolojik varoluşun başlangıcı; anne 

karnı, bizi bilmediğimiz bir dünyaya hazırlar. Bir başlangıç ve bilinmeze sonsuzca 

kulaç atılan yaşam havuzunda, dingin bir âlemde, karanlıkla baş başayız. Güvenli 

anne karnında, kalp atışlarımızı ve annemizin sesini kaydediyoruz. İnsanın, oradaki 

huzura, tasasız hayatına geri dönme isteği, oradaki güven duygusuna özlem; 

bilincimizin en derinlerinde büyüyen bir ağacın kökleri gibi yaşam boyu bizi sarıp 

sarmalar. Ama dönüş imkânsızdır. Yaşamaya yazgılıysa beden, onu dış dünyaya 

hazırlayan anne karnından ayrılınca ağlar. İlk kopuş, ilk mekândan kopuş! 

Karanlıktan çıktık, şimdi sancılı bir başlangıcın arifesindeyiz. Bu ayrılıktan, bedeni 

büyüten anne karnı da geçici bir süre acı çeker. Sonra anne kucağı, beşik, yatak, oda, 

ev… İlk mekânımız bedenimizdir aynı zamanda. Engin bir değerin ufuk çizgisi, 
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deridir. Bazen daralma hissi verebilir. Sonuçta iç mekân ile dış mekân arasındaki 

koruyucu duvar, derimizin sınırlarıdır. 

Anlamı çeşitli ve katmanlı ifade ederken, mekâna özen gösterme sorumluluğumuzu 

yadsıyamayız. Mağaradan saman kulübeye, çadırdan kerpiç duvara, ahşaptan 

tuğlaya, oradan betona geçen insanoğlunun ilerlemişliği; geçmiş ve gelecek 

arasındaki hangi ham saydamlıktadır? Açıkta kalma korkusu ile barınma güdüsü 

arasında, kendini ranta feda eden soyumuz! Çadırdaki orta mekânı çalıp, yerine 

beton kondurarak, mülkiyetin hangi kipi üzerinden reçete yazıyoruz? Hiç kimsenin 

bizden daha değerli bir mekânda sefa sürmesini istemiyor muyuz? Dünyada mekân, 

ahirette iman atasözünün mealinde olduğu gibi; mekânsızlık dünyada başlı başına 

bir zulüm. Ama insanın mekânla ilişkisi; yalnızca koridorların uzunluğu, hacim 

alanlarının genişliği, sütunların heybeti ya da duvarların kalınlığı ile ölçülemez. 

Hayalini kurduğumuz yerler, sahip olmak istediğimiz evler, derhal terk etmek 

istediğimiz yurtluklar, kemiğe kazınmış odacıklar gibi içimize gelip yerleşmiş, 

yerleştirilmiş mekânlar.  

Mekân devinimin içindedir. Mekân, sessizce olup bitene hizmet vermektedir. 

Mekân, içinde yaşanılanı emer, biriktirir; tanıktır. Mekân, ağrılarınızı duyar. Mekân, 

kokuları, korkuları taşıyıcıdır. Mekân sosyal bir simge oluverir; sokağın sonundaki 

çocuk parkı gibi ya da işlevinin ne olduğunu bildiğimiz bir kuru binadır; adalet 

sarayı, hapishane, vergi dairesi, hastane gibi. Kalabalıkların toplandıkları mekȃnlar; 

ibadethaneler, şehrin meydanları, “kafe”ler, düğün-dernek salonları…Kalabalığın 

kalabalığı seyrettiği mekȃnlar; stadyumlar, havaalanları, tren garları. Richard 

Sennett’in tarihin belirli bir döneminde ortaya çıkan modern kentsel mekânın nasıl 

yaşam bulduğunu anlattığı Kamusal İnsanın Çöküşü kitabında; şehirli yaşamın giyim 

kılavuzundan makyaj hilelerine, sosyal ilişkilerde sır tutmaktan şehir 

dedikodusunun adabına kadar detay verdikten sonra, modern şehir mimarisinin 

“görünürlüğü” ele geçirdiğinden bahseder.2 Ama aslında bu görünürlükte, bir 

“yaban olma”, “yabancı olma” hali vardır. Çünkü mekânlar, “dışarlıklı” olanla 

karşılaşmış ve onun görünürdekini tamamen zapt etmesi ile kimlik ve nitelik 

değiştirmiştir. Küçükler, büyümüş şehre; taşra, sayfiye yerine; ücra köylükler, 

yalnız meraklısının bildiği huzur mekânlarına dönüşmüş; uzamın ortak hafızası 

fantastik bir hikâye oluvermiştir.  

 
2 Richard Sennett, Kamusal İnsanın Çöküşü, Çev.Serpil Durak-Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Y., 

İstanbul, 2002, s. 73-84. 
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Bir başka mekân, toplu ölüm çukurları, mezarlıklar, tabutlar, lahitler, görkemli 

anıtlar… Ölüm, yas, hiçlik… İnsanın hayal gücü ve inancının kıvrımları devreye 

girer burada. Artık mekân; tamamen varoluşun dışında, ölümsüzlük ve henüz 

hiçbir şey yokken olmakta olanın peçesinin öte tarafındadır. Mekân, kayıp giden bir 

yıldızın ardında bıraktığı bir ışık çizgisidir; ışık bir başka mekâna ulaşır, ışık 

huzmesinden noktacığa dönüşür ve dünyevi acılar diner. Başlangıç ve son arasında 

kalan sayısız mekâna, kendince bir konfor yerleştirmiştir insan.  

Unutulanların gömüldüğü hayal dünyası bir başka mekândır. Kendini arada bir 

serer hafızanın arkasına. Sokağı dönünce size selam veren dev çam ağacı yerinde 

yoktur, sıcak ekmeği temin ettiğimiz bakkal market olmuştur, dönemecin 

sonundaki kitapçı mali sıkıntılar nedeniyle kapanmıştır, yıllardır kahve içtiğiniz 

pastane fastfood büfedir artık, taze sebze için düzenli gidilen pazar yeri şimdi 

otoparktır, doktorunuz bile taşınmıştır. Mekân, insanları ve çevresiyle artık 

tanıdığınız yer değil; o da sizi tanımıyor. Şehir, mahalle, semt, sokak değişmektedir. 

Dolanıp dururken, dünkü sevgilinin ayak izlerini arar gibi ağacın, bakkalın, pazarın, 

pastanenin yerinde olmadığını fark edince eksilir hatıralar. İnsan, mekânın 

biriktirdiklerini bir yere yığar! Molozlar, yıkım. Hafıza düşkünlüğüne uğramış 

insanlar gibi mırıldanırız “neredeyim”! Hatıralar, hoyrat bir sarsıntıyla incinmiştir. 

Bu yıkıntının ortasında, yalnızlığınızı, hiçbir şefkat yıkayıp teselli edemez. 

Düşlerinizi pencereden dışarı atsanız, mekânın tanıklığı gitmez. Mahalle ve semt 

kavramları, unutuşun harmanladığı rüzgâra gömülmeye razı olur. “Beğenelim veya 

beğenmeyelim yirmi birinci yüzyılın İstanbul şehrinde artık mahalle yaşamı bir realite 

olmaktan çıkmıştır… Mahalle kavramı sadece bir özlem konusu, yaşlı İstanbulluların 

biyografisinde hoş bir arka plan, tarihsel bir nostalji, televizyon dizilerinin ahşap evlerden 

oluşan set dekoru haline gelmiştir. Kaybolmuş bir mȃzi bundan sonra bir bilim, tarih veya 

müze konusu olabilir ancak.”3 

Eskimiş, köhneleşmiş, işlevini kaybetmiş, hayati tehlike arz eden bina stoklarının 

daha güvenli ve konforlu hale dönüştürülmesinin bir siyasi tercih olarak 

yutturulması ile karşı karşıya kaldığımız şunca zamandır; şehir tarihsel kimliğini 

kaybetmiştir. Şehir yeniden planlanmak için masaya yatırılmıştır, orası burası neşter 

kesikleri. Bu kesikleri takip eden dikişler boyunca, nüfus yer değiştirmektedir. 

Moloz yığınları ve yıkıntılar içinde; geçmiş, tarih, hatıralar ve hafıza, duasız bir 

cenazede savrulmaktadır. Ama gelin görün ki Sennett’in deyişi ile “burjuvazinin 

 
3 Cem Behar, Bir Mahallenin Doğumu ve Ölümü (1494-2008) Osmanlı İstanbulu’nda Kasap İlyas 

Mahallesi, YKY, İstanbul, 2014, s. 14. 
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yönlendirdiği şer güçleri tarafından defteri dürülen proletarya”4 yani bu cenazeleri gömen 

mülksüzler takımı da iş başındadır. Ve de rantın nereye aktığını hesaplayarak, bir 

zamanlar emek vermeden, ekmek yiyenlerin sofrasına özenmektedir. 

Mekânların tarihi gibi, duyuların kullanımı da belirli bir tarihsellik izler. Suni 

görüntüler, kendini gerçek diye sunabilir. Bu sanrı, yaşamın içindeki mayayı silerek 

yok eder. Çünkü memnuniyet verici şeyler görüntüye eklenip, kasvetli ve kötü 

şeyler çıkartılabilir. Oysa görüntü, gerçeği tamamladığı ölçüde değerlidir. Kent 

yeniden tasarlanırken; büyük şeffaf camlarla kaplı vitrinler, mağazalar, AVM’ler, 

blok yığınları, insanı sanki yeni bir metanın sahibi gibi onurlandıran yaşam 

modellerini dayatıyor. Küresel kültürün acımasız tüketiminde, insan da 

nesneleşiyor.5 Standart ve tek tip yaşamın biteviye tekrarı ile gelen bıkkınlık, 

bezginlik, renksizlik; kent yaşamını bilinç uyuşukluğuna dönüştürmüştür. 

Geçmişe tanıklık eden mekân, hayalinizden yok olup gitmediği için, o bir düşler 

ülkesi saflığı ile kalır içimizde.6 Anne karnı ve anne kucağı dışında, sonrakileri insan 

icat etmiştir. Dünya, insanın bozarak inşa ettiği mekânın ta kendisi değil mi? İnsan 

eliyle yapılar yükselir, yıkılır. Haneler el değiştirir, insanlar yer değiştirir. Şehrin 

kirini boşalttığı çöplüklerde, katı atık merkezlerinde hırpani dalgalarla büyüyen hiç 

kimsenin görmek istemediği bu “özel” mekânda; ikinci el, az kullanılmış, değerli 

eşyalar listesi hazırlanmaktadır. Marazi adaletsizliğin alt katmanlarında; kıpırtısını 

hissettirmeden sızlayıp duran açların adımları, çöp boşaltım merkezlerine yönelir. 

Şehrin zorunlu temizlik işçileri, arsızca müsrif ve açgözlü tüketim hastalarının 

kalıntılarını temizlemektedir. Mimarinin insanda yarattığı büyüklük ve hayranlık 

duygusu; çöplükleri görünce insanı dehşete düşürür. Şehrin, genelin yaşantısı ve 

alışkanlıkları hakkında en yalın veri toplama merkezidir, kimsenin görmek 

istemediği çöplükler. 

Mekânların yaşamı da insanınkiyle iç içe geçmiştir. Mekânlarda dururuz. Nihayet 

duvar bir sınırdır. Hayalinizi, yorgunluğunuzu, evde yaşanan tantanayı, alacağınızı, 

borcunuzu, tanrınızı ve aşkınızı taşırsınız mekânlara ya da onlarla buluşursunuz. 

Mekânın manzarası, eskimişliği, tarihi, konumu, komşu olduğu diğer mekânlar, 

havuzu, güvenliği ile bir başka değere atıf yapar. Çünkü mekân ve oradaki insanın 

kıymeti hakkında düşündürücü pratiklerimiz vardır bizim. Yalıda doğmuş, konakta 

 
4 Sennett, s. 74. 
5 Mukadder Çakır, Görsel Kültür ve Küresel Kitle Kültürü, Ütopya Y., İstanbul, 2014, s. 30, 418. 
6 Mekânın, düşsel ev imgeleminin çeşitli katmanlarıyla anlatımı için bkz.Gaston Bachelard, 

Mekânın Poetikası, Çev. Alp Tümertekin, İthaki Y., İstanbul, 2013. 
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büyümüş halleri değil de “bekâra ev verilir” tabelasının asıldığı semtler geçsin 

gözlerinizin önünden! Statünüze, eğitiminize, zenginliğinize, gündelik 

alışkanlıklarınıza, tüketim biçiminize, giyim tarzınıza uygun bir yerde oturma; 

mekânsal imgelem ile kişi arasındaki uygunluğu da hemen ele verecektir. Aslında 

metre kare hesabıyla yaşamaktayızdır, metrekare hesabıyla çalışmaktayızdır, 

kaygılarımız metrekare hesabına vurulur. Aslında derviş hesabı ile hane-i gül, yani 

bu dünya herkese yeter. Felsefedeki büyük dilemma da çağrışım yapınca, buyurun 

siz söyleyin sayın okuyucu: Tanrı mekânsızdır ya da Tanrı mekânın her zerresini 

kaplamıştır.  

Tarihin ekseninde, hane-i harabat yani yitik mekânlar, arkeoloji biliminin 

süzgecinden geçip buğulu bir rüya gibi yağar üzerimize. Orada tanımlanmayan bir 

şeyle karşılaşırız. Geçmişin gizi sanki kıskançlıkla saklar kendini, o yerde sükûnet 

başlar. Mekân, bu sükûnet içinde edilgendir. Sonsuzca, sonsuzluğa akıp giden taşın, 

yontunun, yoğunluğunda, boşluklardır salınan rüzgârın mekânı. Sonlu varlıklar 

olduğumuzdan, hiçbir şeye elimizin ulaştığı yerde öylece kalacakmış gibi 

tutunmamalıyız. Ancak mekân ve şeylerin düzeni, edilgenliği, sürekliliği; bir 

bakıma istikrarı iç huzuru veren, güven duygusunu besleyen, gündelik değişim 

içinde gerginliğimizi azaltan bir denge unsurudur. Mekân, insanlarla birlikte belli 

bir akışkanlık içinde yer değiştirir; ama söylediğim gibi rastlantısal hareket edemez.  

Hafızamızın, anılarımızın; tekil kayıtlar, tekil türetilmişlikler olmadığını, bir 

kolektifin parçaları olduğunu anlatan Maurice Halbwachs; “eğer bir hatıra ortadan 

kalktıysa bunun nedeni bu hatıranın gönderme yaptığı grubun uzun zamandan beri bir 

parçası olmayışımızdır”7 diyor. Mekân, kişinin hukuksal statüsünü tanımladığı gibi 

(malik olmak, serf olmak, kiracı olmak vb.) insanın, mekânda hangi toplulukla 

ilişkili olduğunu yani aidiyeti de tanımlıyor. Mekâna ya da topluluğa ilişkin 

hatıralar, imgelerdeki süreklilik olgusu; aslında o mekânın ve o topluluğun, kişinin 

dışında da fiziksel olarak yaşıyor olmasına yani fiziksel olarak varlığını devam 

ettiriyor olmasına bağlıdır. Bu bağ koptuğunda, uzamsal temel de yıkıldığından 

kolektif hafızadaki belirli bir hatıra kategorisi de yok olmaktadır.8 

Belirli bir insan grubu, alışkanlıklarıyla uyumlu bir yerde uzun süre yaşadığında, 

yalnızca hareketler değil düşünceler de dış nesneleri temsil eden fiziksel imgelerin 

ardıllığına göre düzenlenir.9 Şimdi uzun bir zamandır hocası, öğrencisi, memuru, 

 
7 Maurice Halbwachs, Kolektif Hafıza, Çev. Banu Barış, Heretik Y., Ankara, 2017, s. 20. 
8 Halbwachs, s. 149. 

9 Halbwachs, s. 145. 
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hizmetlisi, yöneticisi, misafiri, kedileri ve ağaçlarıyla iç içe yaşayan bir gruba 

bakalım. Rastlantısal bir ilişkiler yumağı değil buradaki. Kurumsal mekânın 

sunduğu işlevimizde, zamanı dönüştüren uzamın biçimselliğinde ayrışıyoruz; ama 

bir aradayız. Çünkü amfisi, koridoru, bahçesi, sütunu, çatı katı, küçük dehlizleri, 

orta bahçesi, uzun koridorları ve saat kuleleri ile kaynaşmış abidevi bir duruşta; 

insan ve mekân, tarihin bir kesitinde birbirinin içinde. 

Tarihi içine hapsetmiş, yaşanmışlıkları büyük bir hassasiyetle içinde saklayan 

duvarların arasında, yüksek tavanların altında, metal doğramaların karşısında, 

daima bir ikisi kırık camların beri yanında, kütüphanede aradığın kitabı bulduysan 

oturup okursun. Dünyanın en güzel manzaralarından biri sana bakar; deniz ve gök 

arasında Sarayburnu. Kitabı bulamazsan, yine aynı manzaraya bakarak söylenirsin 

kütüphaneye, idareye. Öyle ya, burası eskiyi hapsetmiş, yeniye ulaşamamış bir 

yoksulluklar diyarıdır. Hukuk hocalarının bağışlarıyla derlenmiş bu mekânda; 

sınav olur, toplantı olur, söz olur. Artık aramızda olmayan hocalarımızın sesleri 

yankılanır. Akademik yaşamınızı düzene sokan bu düzensiz kocaman nesnelerin 

arasında, düş kuran bir sen değilsindir. Öğrenci, hizmetli, memur, ziyaretçi 

örüntüsünün gürültüsünde nefes alan bir kocaman taş duvarla kaplı kutu. 

İmparatorluktan kalan tarafıyla, derin düşünüşün ve korkunç yıkımın yoğunluğuna 

kazınmış bir eğitim kurumu. Nihayet hukuk âleminde bir fakülte binası. Benim 

öğrenciliğimde, koridorların zemin döşemeleri değişiyordu. Bina daha eski hatta 

bakımsızdı; ama yalıtılmış kadim kişiliğine daha yakındı. Kulesinden tuğrasına her 

şey elden geçti, mekân başkalarının eline geçti.  

Sınavı başardığını haber alan öğrenci artık orta bahçede halay tutamaz; hocası 

öğrencisi fark etmez en bilinen mönü olan tost-simit ve çayın tadı kaybolmuştur.  

Çaycı; neredeyse herkesle tanışık insan, ekmek kapısından olunca artık büsbütün 

yabancı bir koridordayız. Yıllardır kapısına bile varamadığımız Merasim Salonu en 

büyük sınav alanı idi. Bazen boş bazen dolu havuzu, kedileri, ağaçları ile haşmetli 

giriş kapısı, yüzümüze kapanmak üzere. İçinden gelip geçenlerin yaşamına yayılan 

katmanlı bir renk tabakası gibidir; ama bir binadan fazlasıdır fakülte binası! Soba ile 

ısıtılan salonların sıcaklığı, amfilerin kuytularına yuva yapan kuşların ders 

ortasında uçuşu, kırık camlardan süzülerek uzun koridorlarında esen rüzgârın 

ürpertisi hatırlanmayacak kadar geride değil. Marmara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi, hafızalara yerleşmiş ünlü soğan kuleleri ile büyük, tarihî, taş binadan 

Haydarpaşa’dan; meşhur Tıbbiye-i Şahane binasından taşınıyor. Bir el, sanki 

fakültenin müktesebatı, tekil ve köksüz bir varlıkmış gibi, onu yıllardır yaşadığı 

mekânından alıp başka bir yere monte edecek hakkı buluyor kendinde. Bu hoyratlık, 
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tarihe bağlılık sevgisi olarak sunuluyor. Hâlbuki bu Hukuk Fakültesi için sadece bir 

bina değişikliği değildir, hafızanın tahribatıdır. Ruh, adaletten nasiplenmeyince 

hiçbir şey düzgün kalamıyor zaten. Umursamazlık, tarihe bağlılık sevgisini de 

gösterişe çevirince, sevgiyi çirkinleştiriyor. Düşleri ve hatıraları eskitme makinesi 

tüm hızıyla çalışırken; söz uçar yazı kalır diyerek, akademik hayatımın “anne 

karnına” duyacağım özlemi, şuracıkta ifade etmek istedim. 

 


