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Öz: Amaç: Bu yazının amacı, geçtiğimiz yüzyıldan bu 
yana eleştirel mimarlık kuramında yapılmış olan gün-
cellemeleri ortaya koymaktır. Bunlar, eleştiri kavramı-
nın değişmesine neden olan güncellemelerdir. Yazıda 
bu kavramsal değişimin yenilik ve yaratıcılık gibi kav-
ramların da değişmesine neden olduğu belirtilmiştir. 
Yöntem: Bu değişimleri (ya da güncellemeleri) ortaya 
koymak için örnekleme yöntemine başvurulmuştur. 
Örnekler, mimarlık literatüründe öne çıktığı görülen 
eleştirel kuramlar ve eleştirel tasarımlardan oluşturul-
muştur. Bu örnekler üzerinden eleştirel mimarlık kura-
mının değiştiği ortaya koyulmuştur. Bulgular: Eleştirel 
mimarlık kuramının değişmesi yalnızca mimari kuramı 
değil mimari tasarımı da etkilemekte ve değiştirmek-
tedir. Ancak mimarlıkta eleştiri genellikle kuramla sı-
nırlandırılmaktadır. Buna bağlı olarak, eleştirel tasarım 
yerine daha çok eleştirel kuramdan söz edilmektedir. 
Eleştirel mimarlık kuramında yapılan güncellemeler, 
eleştiri ve eleştirellik kavramlarının değişmesine neden 
olmaktadır. Bununla birlikte, eleştirellik genellikle 
yenilik olarak tanımlanmaktadır. Ancak son yıllarda 
yenilik anlık beğenilere, değişimlere ve deneyimlere 
bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Eleştirellik ise anlık 
yenilikleri yakalamak ve yorumlamak olarak ele alın-
maktadır. Yeni eleştirel mimarlığın anlıksallık olarak 
tanımlanabilen yeniliği buradan gelir. Sonuç: Anlık-
sallık, mimarlık terminolojisinde yeni sayılabilecek 
olan kavramlardan biridir. Bu yüzyılın bilgisayar tek-
nolojileri, anlık değişimlerin ve yeniliklerin yaşandığı 
bugünkü mimarlık ortamının oluşmasını sağlamıştır. 
Eleştiri bu ortamda kendisine yeni bir yer bulmaya 
çalışmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Eleştiri, Eleştirellik, Eleştirel Mi-
marlık, Eleştirel Mimarlık Terminolojisi

Abstract: Aim: The aim of this paper is to reveal the 
updates in critical architectural theory since the last 
century. They lead the concept of criticism to change. 
This conceptual change also leads the concepts of 
novelty and creativity to change using in architectural 
terminology. Method: The method of sampling is used 
to reveal these changes (or updates) in the paper. The 
samples are mainstream critical theories and criti-
cal designs. It is revealed through these samples that 
critical architectural theory has significantly changed. 
Results: Criticism in architecture has generally been 
limited to theory. That’s why; critical theory has mainly 
been discussed rather than critical design. The recent 
updates in critical architectural theory have led the 
concepts of criticism and criticality to change in archi-
tecture. Yet criticality has generally been defined and 
discussed as novelty. However instant shares, likes and 
experiences have recently defined novelty. And criti-
cality has been discussed as capturing and criticizing 
these instant changes. It is the novelty of the new criti-
cal architecture. Conclusion: Instantaneity is one of the 
recent concepts using in architectural terminology. The 
computer technologies have created a new medium for 
architecture by promoting instant changes and novel-
ties. And criticism has been struggling for being a part 
of this medium nowadays. 
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GİRİŞ

Bugüne kadar mimarlıkta eleştiri üzerine bir-
çok yazı yazılmış, konuşmalar ve araştırmalar 
yapılmıştır. Bu yazı da mimarlıkta eleştiri kav-
ramının değişimi üzerine yapılan bir araştır-
maya dayandırılmıştır. Ancak bu bir güncelle-
me yazısıdır. Yazıda geçtiğimiz yüzyıldan bu 
yana eleştirel mimarlığı tanımlamak ve tartış-
mak üzere kullanılan kavramlar ele alınmıştır. 
Bu kavramlar üzerinden eleştirel mimarlığın 
güncelliği ve geçerliliği tartışılmıştır. Eleşti-
rinin farklı anlamlar yüklenen, hatta anlamı 
belirsizleşen bir kavram haline geldiği ortaya 
koyulmuştur. Buna rağmen eleştiri, mimarlık 
alanındaki önemini korumuştur.

Eleştirinin daha çok felsefe, sosyoloji, psi-
koloji gibi alanlarda kullanılan bir kavram 
olduğu düşünülür. Ancak eleştiri kavramı mi-
marlıkta da yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Birçok mimarlık akımının temelini eleştirel 
düşünce oluşturmaktadır. Bunların başında 
Modern mimarlık gelir. Modern mimarlığın 
kendisinden önceki mimarlık geleneğinden 
kopması ve kendi geleneğini oluşturmasında 
eleştirinin önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu-
nunla birlikte, mimarlıkta eleştirinin yalnızca 
bir düşünce biçimi olduğu savı, mimarlık ku-
ramıyla sınırlandırılmasına yol açmıştır. Oysa 
eleştiri aynı zamanda bir davranış biçimidir.   

Mimarlıkta bir düşünce ve davranış biçimi 
olarak eleştirinin birçok farklı tanımı yapıl-

mıştır. Özellikle felsefe alanında yapılan ta-
nımlar, eleştiri kavramının mimarlık alanın-
daki anlamının değişmesine ve belirsizleş-
mesine yol açmıştır. Diğer yandan belirsizlik, 
mimarlıkta eleştirinin yeni anlamlara gelecek 
şekilde kullanılan bir kavram olmasını sağ-
lamıştır. 20. yüzyılda eleştiri ve eleştirellik 
karşıtlık, dirençlilik ve yenilik gibi kavram-
larla tartışılıyorken; klimatik ve demografik 
değişimlerin, savaşların, terörist saldırıların, 
etik ve psikolojik problemlerin artış gösterdi-
ği 21. yüzyılda eleştirelliğin tüm bu küresel 
problemlerle birlikte tartışılması gerekmekte-
dir. Ancak bu, eleştirelliğin artık yenilik anla-
mına gelmediğini göstermemektedir. Mimar-
lıkta bugün eleştirellik gibi yenilik de farklı 
anlamlara gelecek şekilde tanımlanmakta ve 
tartışılmaktadır. 

Bilgisayar teknolojilerinin son yıllarda mi-
marlıkta yaşanan kavramsal ve anlamsal de-
ğişimde önemli bir rolü olmuştur. Bilgisayar 
destekli teknolojiler, yalnızca mimari görün-
tülerin oluşturulmasını değil bu görüntüle-
rin dünyanın farklı yerleriyle paylaşılmasını 
sağlamıştır. Paylaşılan, yorumlanan ve beğeni 
alan görüntüler, estetik zevkimizi ve beğeni 
düzeyimizi belirlemektedir. Ancak bunlarla 
kurduğumuz görsel, hatta deneyimsel ilişkile-
rin anlık olması eleştirelliğin yanı sıra yenilik 
ve yaratıcılık gibi kavramların da anlıksallık 
kavramıyla tanımlanmasına neden olmak-
tadır. Mimarlıkta artık anlık olarak yaratılan 
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yeniliklerden söz edilmektedir. Eleştirellik 
ise anlık yenilikleri yakalamak ve yorumla-
maktan geçmektedir.  

Dolayısıyla anlıksallık, eleştirel mimarlık 
terminolojisini oluşturan güncel kavramlar-
dan biri, hatta belki de en önemlisi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Anlık beğeniler, pay-
laşımlar ve deneyimler bugünün kültürünü 
oluşturmakta; eleştiri, kültürün bir parçası 
olarak, bu oluşum içerisinde kendisine yeni 
bir yer bulmaya çalışmaktadır. Eleştiri ve 
kültür kavramları her zaman yakından ilişkili 
kavramlar olmuştur. Bugün yeni bir eleştirel 
mimarlıktan ve yeni bir eleştirel mimarlık 
terminolojisinden, dahası böyle bir yeniliğin 
gerekliliğinden söz edilirken eleştiri ve kül-
tür arasındaki yakın ilişki yeniden gündeme 
gelmektedir. Yeniliğin ise eleştiri ve kültür 
arasında kurulan yeni ilişkilerle ortaya çıktığı 
görülmektedir. 

AMAÇ

Bu yazının amacı, geçtiğimiz yüzyıldan bu 
yana eleştirel mimarlık kuramında yaşanan 
değişimleri ortaya koymaktır. Yazıda buna 
“güncelleme” denilmektedir. Eleştirel mi-
marlık kuramında yapılan güncellemelerin 
eleştiri ve eleştirellik kavramlarının yanı 
sıra yenilik ve yaratıcılık gibi kavramların 
da değişmesine neden olduğu ortaya koyul-
maktadır. 

KAPSAM ve YÖNTEM

Eleştirel mimarlık kuramında yapılan güncel-
lemelerin ortaya koyulduğu bu yazının kapsa-
mı, felsefe ve sosyoloji gibi eleştirinin önemli 
bir kavram olduğu farklı disipliner alanları da 
içine alacak şekilde genişletilmiştir. Dolayı-
sıyla eleştiri, yazı kapsamında disiplinlerarası 
bir kavram olarak tartışılmıştır. Özellikle son 
yıllarda disipliner sınırların belirsizleşmiş ol-
ması, bu yazı kapsamındaki tartışmanın fark-
lı disiplinlerin sınırlarının kesiştiği alanlarda 
sürdürülmesini sağlamıştır. 

Tartışma kapsamında örnekleme yöntemine 
başvurulmuştur. Örnekler, mimarlık literatü-
ründe öne çıktığı görülen eleştirel kuramlar 
ve tasarımlardan oluşturulmuştur. Bunlar, 
eleştirel mimarlık kuramının değiştiğini ve 
güncellendiğini ortaya koymuştur. Yazının 
kapsamını bu örnekler oluşturmuştur. 

PROBLEM

Mimarlıkta eleştiri genellikle kuramla sı-
nırlandırılmıştır. Oysa eleştirel kuram gibi 
eleştirel tasarımdan da söz etmek mümkün-
dür. Bu nedenle, yazıda eleştirinin mimarlık 
kuramıyla sınırlandırılmasının bir problem 
olduğuna işaret edilmiştir. Buna bağlı olarak, 
mimarlıkta kuramın ve tasarımın birbirinden 
ayrı tutulan alanlar haline geldiği belirtilmiş-
tir. Bununla birlikte, eleştirinin son yıllarda 
mimarlıkta anlamı belirsiz bir kavram olarak 
kullanılıyor olması bir diğer probleme işaret 
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etmektedir. Bunun özellikle felsefe alanında 
eleştiri kavramı üzerine yapılmış olan belirsiz 
tanımlardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 
Yine de belirsizlik, mimarlık terminolojisini 
oluşturan kavramların yeni anlamlara gelecek 
şekilde kullanılmasını ve terminolojiye yeni 
kavramların katılmasını sağlamaktadır. 

KURAMSAL ÇERÇEVE

Bu yazının kuramsal çerçevesini geçtiğimiz 
yüzyıldan bu yana mimarlık literatüründe öne 
çıkmış olan eleştirel kuramlar ve yaklaşımlar 
ile eleştirel tasarımlar oluşturmaktadır. Bun-
lar, eleştirel mimarlık kuramının değişmesini 
ve güncellenmesini sağlamıştır. Böylece eleş-
tiri kavramı da değişmiştir. Bu kavramsal de-
ğişim, yalnızca mimari kuramı değil mimari 
tasarımı da etkileyen önemli bir değişimdir. 

Mimarlıkta Eleştiri Kavramı

20. yüzyılda mimarlıkta etkili olmuş Moder-
nizm, Postmodernizm, Eleştirel Bölgeselci-
lik, Dekonstrüktivizm gibi birçok akım eleş-
tiriye ve eleştirel düşünceye dayandırılmıştır. 
Modernizm, kendisinden önceki mimarlık 
geleneğinin; Postmodernizm ve Eleştirel 
Bölgeselcilik, Modern mimarlık geleneğinin; 
Dekonstrüktivizm ise mimarlıkta alışılagel-
miş her türlü tasarım ve yapım geleneğinin 
eleştirilmesini sağlamıştır. Dolayısıyla mi-
marlıkta eleştiri, geleneğe karşı koymayı ve 
yenilik arayışında olmayı ifade eden bir dü-
şünce biçimi olarak karşımıza çıkmıştır. 

20. yüzyıldan bu yana mimarlıkta eleştirinin 
birçok farklı tanımı yapılmıştır. Ancak bu ta-
nımlardan önce eleştiri sözcüğünün kökenine 
bakmak gerekir. Eleştiri (criticism) sözcüğü 
Latince criticus; Yunanca kritikos ve krités 
sözcüklerinden gelir. Bu sözcükler yargı an-
lamına gelmektedir. Eleştiri yüzyıllar boyun-
ca köken anlamını korumuş; yargı anlamına 
gelecek şekilde kullanılmıştır (Williams, 
2018: 102-105). Bununla birlikte, eleştirinin 
birçok farklı anlamı ve tanımı bulunmaktadır. 

Ancak Foucault, eleştirinin kesin tanımını 
yapmaktan özellikle kaçınmıştır. Bunun ye-
rine eleştirinin yargılayıcı ya da hükmedici 
olmaması gerektiğini savunmuştur. Eleştiriyi 
“çok fazla hükmedilmeme sanatı” (“the art 
of not being governed quite so much”) olarak 
tartışmıştır. Foucault’ya göre eleştiri, bireyin 
kendisine gerçekliği eleştirme hakkı tanı-
masıyla ortaya çıkar ve gelişir. Dolayısıyla 
eleştirellik ile bireysellik yakından ilişkilidir; 
eleştiri, bireysel olmayı ve öyle davranmayı 
gerektirir. Ancak eleştirel ve bireysel dav-
ranış biçimi, kişiye hükmetme hakkını tanı-
maz. Foucault, eleştirinin hükmetmek ya da 
hükmedilmekle ilişkilendirilmemesi gerek-
tiğini düşünür. Burada “hükmetmek”le bire-
yin kendi doğrularına ve gerçeklerine göre; 
“hükmedilmek”le ise otoritenin doğrularına 
ve gerçeklerine göre hüküm vermesi kastedil-
mektedir. Foucault, eleştirinin her iki durum-
da da hükme (ya da yargıya) indirgendiğine 
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işaret eder. Bu açıdan, eleştiriyi bir problem 
olarak ele alır. Ancak amacı, problemin çö-
zümünü bulmak değil problemi tartışmaktır 
(Foucault, 1997: 23-82).

Bu tartışmalar yalnızca felsefe alanında de-
ğil mimarlık alanında da yapılmaktadır. An-
cak genellikle felsefe, sosyoloji ve psikoloji 
gibi alanlarda tartışma konusu olan eleştirinin 
mimarlığın konusu olup olmadığı başka bir 
tartışmaya neden olmuştur (Graafland, 2010: 
396-417). Bu nedenle mimarlıkta eleştiri bir 
problem haline gelmekle kalmamış; bu prob-
lem yalnızca mimarlık kuramıyla sınırlandı-
rılmıştır. Yani eleştiri, mimari tasarımın ve ta-
sarımcı mimarın problemi olmaktan çık(arıl)
mıştır. Buna bağlı olarak, mimarlıkta kuram 
ve tasarım birbirinden ayrı tutulan alanlar 
haline gelmiştir. Ancak eleştiri, hem mimari 
kuramın hem de mimari tasarımın konusudur. 

Bununla birlikte, 20. yüzyılın Modern diya-
lektik eleştirisi kuram ve tasarım arasındaki 
ayrımı derinleştirmiştir. Diyalektik eleştiri 
yerel ve evrensel, öznel ve nesnel, yeni ve 
geleneksel gibi karşıtlıklar üzerine kuruludur. 
Kuram ve tasarım da bu karşıtlıklardan biri 
olmuştur. Etkilerini tüm dünyada hissettirme-
ye başlamış olan kapitalizm ise karşıtlıkları 
desteklemiştir. Bu yüzden Tafuri, eleştirel ku-
ramını kapitalizmin olumsuz etkileri üzerine 
kurmuştur (Tafuri, 1998: 146-173). Kuramın 
eleştirel olduğu; eleştiri ve kuram arasında 
yakın bir ilişki bulunduğu doğrudur (Aras, 

2015: 98-110). Ancak Tafuri’nin eleştirel ku-
ramı, mimarlıkta eleştirelliğin olumsuzluk 
olarak anlaşılmasına neden olmuştur. Oysa 
eleştiri her zaman olumsuzlama (negation) 
değil bazen de uzlaşma (negotiation) anla-
mına gelmiştir (Uludağ ve Güleç, 2018: 413-
425). Buna bağlı olarak, eleştiri kavramının 
anlamı değişmiş; bu anlam değişimi, Modern 
diyalektik eleştirinin sorgulanmasını gerek-
tirmiştir.

Diyalektik eleştirinin sorgulanmasıyla birlik-
te Modern sonrası mimarlıkta karşıtlıkların 
belirsizleştirilmesine dayanan yeni bir eleş-
tirel düşünce ortaya çıkmıştır. Bu düşünceyi 
ortaya atan Eisenman, mimarlıkta karşıtlığı 
değil belirsizliği savunmuştur. Belirsizlik, 
mimarlık terminolojisini oluşturan kavram-
ların yeni anlamlar kazanmasını ve termino-
lojiye yeni kavramların katılmasını sağlamış-
tır. Eisenman, diyalektik felsefenin etkisiyle 
mimarlık terminolojisini oluşturan kavramlar 
arasında karşıtlık ilişkisi kurulmuş olmasını 
eleştirmiştir. Bu nedenle karşıtlık değil be-
lirsizlik üzerine kurulu olan yeni bir eleştirel 
mimarlık kuramı geliştirilmesi gerektiğini or-
taya koymuştur (Eisenman, 1988: 6-9).

Belirsizlik, Eisenman’ın “arada olanı” (in-
between) ifade etmek için kullandığı eleştirel 
bir kavramdır (Eisenman, 1988: 6-9). Eisen-
man bu kavramı aradalık  (betweenness) ve 
bulanıklık (blurriness) kavramıyla birlikte 
tartışmıştır. Bu kavramlar mimarlıkta şekil ve 
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zemin, iç ve dış, hatta mimarlık ve mimarlık 
olmayan arasında belirsiz bir yerde olma ha-
lini ifade etmek için kullanılmıştır. Böylece 
eleştiri kavramı değişmiş; bu kavram, karşıt-
lık yerine belirsizlik kavramıyla tanımlanmış 
ve tartışılmıştır.

Yine de mimarlıkta eleştiri kavramı uzun 
yıllar karşıtlık olarak tanımlanmıştır. Hays, 
eleştiriyi tanımlarken karşıtlık kavramını öne 
çıkarmış; eleştirel mimarlığı “karşıt” (oppo-
sitional) ve “dirençli” (resistant) olarak ni-
telendirdiği Mies’in tasarımlarıyla örnekle-
miştir (Resim 1). Hays’e göre bu tasarımlar, 
Modern öncesi mimarlık geleneğine karşı 
çıkarak ve geleneğe direnerek var olmuştur 
(Hays, 1984: 14-29).  

Resim 1. Ludwig Mies van der Rohe, Cam 
Gökdelen, 19221

Mimarlıkta eleştirinin bir var olma biçimi 
olarak tartışılması, eleştiriyi mimarlığın ay-

1 https://www.moma.org/collection/
works/82759

rılmaz bir parçası haline getirmiştir. Öyle ki 
Frampton, eleştiriyi mimarlığın varlık koşulu 
olarak ele almıştır. Başka deyişle, mimarlık 
ona göre ancak eleştirel olduğunda var ol-
maktadır (Frampton, 1991: 17-26). Diğer 
yandan, mimarlıkta eleştirinin modası geç-
miş bir kavram olduğu savunulmaktadır. Hat-
ta mimari tasarımda eleştirelliğin yeniliğe ve 
yaratıcılığa engel olduğu düşünülmektedir. 
Buna rağmen, mimarlıkta yenilikçi ve yaratı-
cı tasarımlar ortaya koymak için sıklıkla eleş-
tiriye başvurulmaktadır. Baird’e göre, Eli-
zabeth Diller ve Ricardo Scofidio’nun tasa-
rımları bunun en iyi örneklerindendir (Resim 
2). Baird, Hays’e gönderme yaparak, Diller 
ve Scofidio’nun tasarımlarının Mies’in tasa-
rımları gibi “dirençli” ve “eleştirel” olduğunu 
belirtir (Baird, 2004: 1-9).

Resim 2. Ricardo Scofidio, Elizabeth Dil-
ler ve Charles Renfro, Kolombiya Üniver-

sitesi Sağlık Merkezi, New York, 20162

2 https://www.artsy.net/article/artsy-
editorial-these-13-architects-will-change-
how-we-live-in-new-york-city
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Son yıllarda ise mimarlıkta Rem Koolhaas 
ile örneklendirilen “eleştirel sonrası” (post-
critical) ve Michael Speaks ile örneklendirilen 
“karşı eleştirel” (counter-critical) yaklaşım-
lardan söz edilmektedir. Hatta Jarzombek’e 
göre, mimarlıkta artık “eleştirel” yerine 
“eleştirel sonrası” yaklaşımlardan söz etmek 
gerekir (Jarzombek, 2002: 149-151). Eleştirel 
sonrası yaklaşım, Tafuri’nin 1960lı ve 1970li 
yıllardaki kapitalizm eleştirilerinin 1990lı ve 
2000li yıllarda Koolhaas tarafından güncel-
lenmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu eleştiriler, 
kapitalizmin ve küreselleşmenin etki alanını 
genişleterek farklılıkları en aza indirgemiş 
olması üzerinedir. Ancak Koolhaas, kapita-
lizmin ve küreselleşmenin farklı kentler ve 
mimarlıklar üzerindeki aynılaştırma etkisini 
olduğu gibi kabul etmek gerektiğini belirtir 
(Koolhaas, 2014: 22). Eleştiri yaklaşımında 
yaşanan bu değişim, her ikisi de eleştirel olan 
Le Corbusier’nin Toward An Architecture 
(1923) ve Koolhaas’ın Delirious New York 
(1978) kitaplarıyla örneklendirilebilir (Resim 
3). Le Corbusier, kitabında bütünüyle yeni bir 
mimarlık ortaya koymaktan; Koolhaas ise var 
olan yeniliği ortaya çıkarmaktan söz etmekte-
dir. Dolayısıyla mimarlıkta yalnızca eleştirel-
lik değil yenilik kavramı da değişmiştir. 

 

Resim 3. Le Corbusier’nin Toward An 
Architecture, İlk Yayın Tarihi 19233 ve 
Rem Koolhaas, Delirious New York, İlk 

Yayın Tarihi 19784 

Speaks ise mimarlıkta yeniliğin ve yaratıcılı-
ğın eleştirel olmaktan yani eleştirellikten de-
ğil “tasarım zekası”ndan (design intelligence) 
geçtiğini savunmaktadır (Speaks, 2010: 206-
215). Ancak zeka ve yaratıcılık ilişkisi üze-
rine yapılan deneysel çalışmalar bu ikisinin 
farklı olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalış-
malara göre zeki olmak yaratıcı olmak de-
mek değildir (Baş Yanarateş, 2018: 209-232). 
Bununla birlikte Speaks, zekayla yaratıcılığı 
ilişkilendirmekte; eleştirelliği ise bu ilişki 
ağının dışında tutmaktadır. 

Son yıllarda kesinlik içeren bilimsel gerçekler 
dahil tüm gerçekler hızla oluşan ve yok olan 
başka gerçeklere evrilmekte; bu nedenle bili-
nen gerçeklerin gerçek olup olmadığı belirsiz 

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Toward_an_
Architecture

4 https://www.amazon.co.uk/Delirious-
New-York-Retroactive-Manifesto/
dp/1885254008
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(ve belki de önemsiz) hale gelmektedir. Buna 
bağlı olarak Speaks, yeni bir küresel gerçek-
liğin ortaya çıktığından söz etmektedir. Yeni 
küresel gerçeklik, belirsizlik içermektedir. 
Tasarım zekası da belirsizlik üzerine kuru-
ludur. Burada geçen belirsizlik, Eisenman’ın 
sözünü ettiği kavramsal belirsizlik değildir. 
Daha çok tasarımsal belirsizlikten söz edil-
mektedir. Belirsizlik, tasarımda uyarlanabi-
lirliği önemli, hatta zorunlu bir özellik haline 
getirmekte; tasarımın yalnızca uygulanabilir 
değil aynı zamanda uyarlanabilir olması ge-
rektiğini ortaya koymaktadır. Speaks, tasarım 
zekasını Lynn’in hemen hemen her ölçeğe 
uyarlanabilir (ya da kendi ifadesiyle belirsiz) 
olan tasarımlarıyla örneklemiştir. Öyle ki, 
Lynn’in çay takımı olarak tasarladığı proje, 
kentsel bir proje tasarımı olarak da görülebi-
lir (Speaks, 2010: 206-215) (Resim 4).

Resim 4. Greg Lynn, Alessi Çay Takımı, 
20035

5 https://www.home-light.eu/lng/en/brands/
officina-alessi/officina-alessi-tee-coffee-
towers/tea-coffee-service-lynn-form.html

Speaks’e göre bu tasarımlar, eleştirel tasa-
rımların yaptığı ya da yapmayı hedeflediği 
gibi, tasarım kuramını değil tasarım zekasını 
geliştirir. Speaks, eleştiriyi kuramla; zekayı 
ise tasarımla ilişkilendirir. Bugün mimarlıkta 
tasarım kuramı yerine tasarım zekasının tar-
tışılması gerektiğini belirtir. Tasarım kuramı, 
ona göre, var olan düşüncelere ve kavramlara 
dayanırken tasarım zekası yeni düşünceler ve 
yeni kavramlar ortaya koymayı sağlar. Bugün 
yeni olarak nitelendirebileceğimiz her şey ze-
kanın ürünüdür. Speaks, eleştirinin tükendi-
ğini ve yerine zekanın geçtiği düşünür (Spe-
aks, 2010: 206-215). Peki, mimarlıkta eleştiri 
gerçekten tükenmiş midir? 

Graafland, eleştirinin aslında mimarlığın de-
ğil felsefenin ve sosyolojinin konusu olduğu-
nu belirtmiştir. Ona göre mimarlar, fikirlerini 
eleştiriden değil yer ve program gibi tasarım 
verilerinden ya da başka mimarlar, dergiler 
ve kitaplardan yani literatürden alır. Buna da-
yanarak Graafland, eleştirel değil düşünüm-
sel mimarlıktan (reflexive architecture) söz 
etmemiz gerektiğini savunur. Eleştirelliğin 
(criticality) yerine düşünümselliği (reflexi-
vity) koyar. Mimarlıkta düşünümselliğin ta-
sarımdan çok kuram ve eğitim alanında ken-
disine yer bulabileceğine değinir (Graafland, 
2010: 396-417). 

Bununla birlikte, Graafland’e göre bugün 
mimarlıkta tasarımın en önemli problemi bil-
gisayar destekli teknolojilerin kontrolünde 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2019 Sayı: 18 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2019 Issue: 18 Autumn Winter Semester

ID:417 K:578
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

67

olan düzleştirilmiş bir estetik bilincine sahip 
olmasıdır. Graafland bunu “estetik düşünüm-
sellik” (aesthetic reflexivity) olarak tanımla-
mıştır (Graafland, 2010: 396-417). Mimari 
görüntülerin bilgisayar teknolojileri kullanı-
larak hızla üretildiği, tüketildiği ve yeniden 
üretildiği bu dijital çağda estetik anlayışının 
değişmiş olması şaşırtıcı değildir. 

Leach, bu değişimi “anestezik” (anaesthetic) 
kavramıyla tanımlamış; kavramı estetik olanı 
değil anestezik olanı ifade etmek için kullan-
mıştır (Leach, 1999: 33-54). Gerçekten de 
her anın paylaşıldığı, yorum ve beğeni aldığı 
bu çağda paylaşımı yapılan dijital görüntü-
lerin anestezik, yani uyuşturucu bir etkisinin 
olduğunu kabul etmek gerekir. Estetik beğeni 
düzeyimizi artık bu görüntüler belirlemekte-
dir (Resim 5). Ancak bunlar gittikçe daha çok 
birbirine benzemekte, hatta aynılaşmaktadır. 
Dünyanın farklı yerlerindeki kentler, binalar 
ve insanlar birbirinin aynısı olmaya başlamış-
tır. Diğer yandan aynılık, farklılık ve yenilik 
arayışını beraberinde getirmiş; eleştirel mi-
marlık bu arayış doğrultusunda geliştirilmiş-
tir. 

Resim 5. Getty Images, Contemporary 
Architecture Araması, 3 Mart 2019 Tarih-

li Ekran Görüntüsü6

Ancak Somol ve Whiting’in “eleştirel” yerine 
“projektif” kavramını kullanmasıyla eleştirel 
mimarlıkta yeni bir arayışa girilmiştir (Somol 
ve Whiting, 2010: 190-203). Yine de projek-
tif kavramının hangi anlamda kullanıldığı be-
lirsizdir. Bu kavramla mimarlığın geleceğine 
yönelik bir projeksiyon; yani, bir öngörü ya 
da öneri ortaya koyulması mı yoksa mimari 
tasarımın görülmesine ve görüntülenmesine 
yönelik farklı algılar oluşturulması mı kaste-
dilmektedir? 

Fischer, “projektif” kavramının bir görüntü-
leme yöntemi olan “projeksiyon” ile ilişki-
lendirilebileceğini söylemiştir. Bu yöntemi, 
psikoanalitik açıdan içsel istek ve niyetlerin 
dışsal nesne, ortam ya da kişilere yansıtılması 

6 https://www.gettyimages.com/photos/
contemporary-architecture?alloweduse
=availableforalluses&family=creative&
license=rf&phrase=contemporary%20
architecture&sort=best#license
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olarak açıklamıştır. Yani projektif kavramını 
psikolojik, algısal ve duyusal yönüyle ele al-
mış ve bu kavramı paralaks kavramıyla ilişki-
lendirmiştir (Fischer, 2007: 24-41).

Ancak Somol ve Whiting, projektif kavramı-
nı daha çok Doppler etkisiyle ilişkili olarak 
ele almıştır. Doppler etkisinin (Doppler ef-
fect) ve paralaksın (parallax) benzer tanım-
ları vardır. Her ikisi de aynı nesnenin zama-
nın ve gözlemcinin konumunun değişmesine 
bağlı olarak farklı algılanmasını ifade eder. 
Yine de Somol ve Whiting, bu iki kavramın 
birbirinden ayrı tutulması gerektiğini; Dopp-
ler etkisinin paralaks gibi yalnızca görmey-
le ilgili olmadığını belirtir. Doppler etkisi 
malzemenin, tasarım tekniği ve tektoniğinin 
farklı algılanmasıyla ilgilidir. Somol ve Whi-
ting, Doppler etkisi olan mimari bir tasarımı 
projektif bir tasarım olarak ele alır. Projektif 
bir tasarımın araştırma, keşfetme, yeni dü-
şünce ve davranış biçimleri geliştirme iste-
ğiyle; eleştirel bir tasarımın ise okuma, an-
lama ve analiz etme yöntemi ve yeteneğiyle 
ortaya çıktığını savunur (Somol ve Whiting, 
2010: 190-203). Peki, tüm bunlar ne anlama 
gelmektedir? Ya da asıl soru şu: Eleştirel mi-
marlık tümüyle terk mi edilmektedir? Speaks 
gibi, Somol ve Whiting de mimarlıkta eleşti-
rinin tükendiğini mi ilan etmektedir? 

Savaş, terörizm, küresel ısınma, göç gibi 
problemlerle boğuşmakta olan bugünün dün-
yasında eleştirinin güncelliği ve sürdürülebi-

lirliği tartışma konusu olmaktadır. Eleştiri-
nin terkedilmesi ya da aksine daha güçlü ve 
kararlı bir biçimde sürdürülmesi gerektiğine 
dair farklı tartışmalar ortaya atılmaktadır. Bu 
tartışmalara eleştirinin güncelliğini kaybetti-
ğini savunarak katılmış olan Latour, eleştirel-
liğin yeniden güncel bir düşünce ve davranış 
biçimi olması için öncelikle gerçekliğin yeni-
den tanımlanması gerektiğini belirtmektedir. 
Latour’a göre gerçeklik, “matters of fact” 
yerine “matters of concern” olarak tanımla-
nabilir. Bilimsel gerçekler “matters of fact” 
olarak görülebilir; çünkü bunlar, tartışmaya 
ya da eleştiriye açık değildir. Oysa “matters 
of concern” olarak tanımlanabilen gerçekler 
eleştirilebilir ve tartışılabilir (Latour, 2004: 
225-248). Bu tartışma, “gerçek” olduğu ka-
bul edilen şeylerin gerçekliklerinin sorgulan-
masını gerektirir. Bu, kaçınılmaz olarak, eleş-
tirel bir sorgulamadır. 

Latour gibi, Martin de eleştirelliği gerçeklik 
üzerinden tartışmıştır. Martin’e göre, eleşti-
rel sonrası mimarlık gerçekliği olduğu gibi 
kabul etmiş, olumlamış, hatta yüceltmiştir. 
Bunu bir problem olarak gören Martin, bu 
problemi aşmak için ütopyacılığa geri dö-
nülmesi gerektiğini belirtir. Ancak kastettiği 
ideal bir dünya düzeni kurmaya yönelik olan 
Modern ütopyacı yaklaşım değildir. Ütopya-
yı hem “hiç bir yer” (nowhere) hem de “her 
yer” (everywhere) olarak anlamak gerekir. 
Bu anlamda ütopya, heyecanlı ya da sıkıcı, 
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sıra dışı ya da sıradan olabilir. Martin, eleş-
tirel sonrası ve projektif olarak tanımlanan 
mimarlıkların karşıt ya da dirençli olmadığı 
gibi ütopyacı da olmadığına dikkat çekmiştir. 
Oysa eleştirel mimarlığın ütopyacı bir yakla-
şımla gerçeklik sorgulaması yapması ve yeni 
bir gerçeklik sunması gerekir. Martin, bunu 
“ütopyacı gerçekçilik” (utopian realism) 
olarak tanımlamıştır. Eleştirellik, ona göre, 
ütopyacı gerçekçilikten geçmektedir (Martin, 
2010: 348-361).

Fischer ise “projektif” olarak tanımlanan 
eleştirel mimarlıkta “proje”ye vurgu yapıldı-
ğını belirtmiştir. Ona göre projektif mimarlık, 
eleştirinin kuramla sınırlandırılmış ve projeye 
yansımamış (ya da sınırlı yansımış) olmasına 
eleştirel yaklaşarak ortaya çıkmıştır. Bunun-
la birlikte, Latour gibi Fischer da mimarlıkta 
eleştirinin eleştirel yönünü kaybettiğini sa-
vunmaktadır. Bunun geri kazanılması içinse 
yeniden kültüre odaklanılması gerektiğini 
düşünür. Böylece mimarlık yalnızca fiziksel 
bir üretim alanı olmaktan çıkar ve kültürel 
bir üretim alanına dönüşür. Yeniden toplum-
la ilişkilenir; toplumsal gerçeklerle yüzleşir 
(Fischer, 2007: 24-41). “Projektif mimarlık” 
ile kastedilen belki de budur: Eleştirel mimar-
lık, toplumu yansıtan ve toplumun yararına 
olan gerçek projeler üretmek olarak algılan-
dığında projektif mimarlık haline gelir.

Fischer’ın da işaret ettiği gibi, eleştiri (cri-
ticism) ve kültür (culture) yakından ilişkili-

dir (Fischer, 2007: 24-41). Hatta Williams, 
eleştiri sözcüğünün kökenini açıklarken bu 
ilişkiye değinmiş; kültürle olan köken iliş-
kisi nedeniyle eleştirinin anlaşılması zor bir 
sözcük olduğunu belirtmiştir. Sansür sözcü-
ğünün de bu ilişkiler ağında yer alıyor olması 
dikkat çekicidir (Williams, 2018: 102-105). 
Ancak bugün küreselleşmenin tüm kültürleri 
etkisi altına alacak kadar etki ve nüfuz ala-
nını genişletmiş olması, kültürel farklılıkların 
ortadan kalkmasına; bunu ifade etmek içinse 
“kültürlerarası” (intercultural) ve “kültürler 
aşırı” (transcultural) gibi kavramların ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Artık tüm kültürler 
birbiriyle ilişkili olduğu için hiçbirinin saf ve 
homojen olmadığı; aksine melez ve heterojen 
olduğu 21. yüzyılda eleştirel mimarlığın kül-
türü bu yönüyle yorumlaması gerekmektedir. 
Aksi halde, tasarımı fetişleştiren bir mimar-
lık yaklaşımı ortaya çıkmakta; bu yaklaşım, 
kültürü yok saymaktadır (Fraser, 2005: 317-
322). Ancak kültürü yok saymamak, geçmiş-
te onu tanımlamış olan her şeyi körü körüne 
tekrarlamak anlamına gelmemektedir. Buna 
mimarlık kültürü de dahildir. Eleştirellik böy-
le bir tekrarlamaya karşı çıkmayı gerektirir.

Adorno ve Simmel gibi düşünürler, kültürün 
oluşması ve gelişmesinde eleştirinin önemli 
bir rolü olduğunu; kültür ve eleştirinin bir-
birinden ayrı düşünülemeyeceğini belirtir 
(Adorno, 2007: 47-149; Simmel, 2009: 330-
360). Ancak son yıllarda kültürün eleştiri-
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ye yer bırakmayacak kadar bütünleşmiş ve 
birleşmiş olduğu görülür (Bernstein, 2007: 
9-41). Kültür gerçekten de her şeyi içine alan 
bir eşdeğerlik yaratmaktadır (Baudrillard ve 
Nouvel, 2011: 38-40, 87-92). Yine de eleştiri, 
kültürün asli ve ayrılmaz bir parçası olmaya 
devam etmektedir (Bernstein, 2007: 9-41). 
Ancak kültür, Adorno’nun belirttiği gibi, 
eleştirel düşünceleri kapsayan ve geliştiren 
bir politika olarak görülmelidir. Bu, otorite-
nin temsili, propaganda ya da turizm aracı 
olmakla yetinmeyen bir kültür politikası ol-
malıdır (Adorno, 2007: 47-149). 

Son yıllarda mimarlık üzerinde otorite kur-
maya çalışan küresel ve kapitalist güçler 
mimarlık eleştirisine önemli bir sorumluluk 
yüklemektedir. Bu sorumluluk, eleştiri ve 
kültür arasındaki ilişkinin yeniden ele alın-
masını gerektirir; çünkü bugünün kültürünü 
anlık değişimlerin ve deneyimlerin oluştur-
ması bu ilişkiyi değiştirmiştir. Böylece eleş-
tiri karşıtlık, dirençlilik, belirsizlik ve gerçek-
lik gibi kavramların yanı sıra anlıksallık gibi 
yeni kavramlarla da tanımlanabilir ve tartışı-
labilir hale gelmiştir. 

BULGULAR 

Mimarlıkta eleştiri kavramı, eleştirel mi-
marlık kuramında yapılan güncellemelerle 
birlikte değişmiştir. Bu güncellemeler, eleş-
tirinin yeni kavramlarla ya da yeni anlam-
lara gelecek şekilde kullanılan kavramlarla 

tanımlanmasını ve tartışılmasını sağlamıştır. 
Bununla birlikte yenilik artık anlık beğeniler, 
değişimler ve deneyimlerle ortaya çıkmakta-
dır. Bu nedenle eleştirellik anlık yeniliklerin 
yakalanması, yorumlanması ve mimarlığa 
yansıtılması anlamına gelmeye başlamıştır. 
Bu kavramsal ve anlamsal değişimler, bilgi-
sayar teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle 
birlikte ortaya çıkmıştır. Bu teknolojilerin 
mimarlıkta etkin ve yaygın olarak kullanıl-
ması yeniliklerin bilgisayar ortamında anlık 
olarak oluşmasını sağlamıştır. Anlık oluşum-
lar, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanıla-
rak paylaşılmaktadır. Anlık paylaşımlar ise 
beğeniye ve yoruma açılmaktadır. Böylece 
kullanıcılarına yeni bir paylaşım ve deneyim 
ortamı  sunmaktadır. Eleştiri artık böyle bir 
ortamda yapılmaktadır. Bu ortamı anlık pay-
laşımlar ve deneyimler oluşturmakta; eleştiri 
ise anlıksallıklar üzerinden ortaya koyulmak-
tadır. Dolayısıyla yalnızca yenilik ve eleşti-
rellik değil aynı zamanda gerçeklik kavramı 
da değişmiştir. Artık bilgisayar ortamında ta-
nımlı olan yeni bir gerçeklikten ve yeni bir 
eleştirellikten söz etmemiz gerekir. Bu, mi-
marlıkta eleştirel kuram ve eleştirel tasarım 
yaklaşımının değişmesine neden olan önemli 
bir yeniliktir.  

SONUÇ

Eleştiri yalnızca mimarlıkta değil birçok fark-
lı alanda kullanılan bir kavramdır. Eleştiri 
kavramının bugüne kadar birçok farklı tanımı 
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yapılmıştır. Bu tanımlar, eleştirel mimarlık 
kuramının değişmesiyle ve güncellenmesiy-
le ortaya çıkmıştır. Böylece eleştiri kavramı-
nın anlamı ve tanımı değişmiştir. Bu yazı-
da mimarlığın yanı sıra felsefe ve sosyoloji 
gibi farklı disipliner alanlarda yapılmış olan 
eleştiri tanımlarına da yer verilmiştir. Ancak 
özellikle felsefe alanında yapılmış olan eleş-
tiri tanımları ve tartışmaları mimarlık ala-
nında kavramsal ve anlamsal belirsizliklere 
neden olmuştur. “Eleştirel mimarlık” yerine 
ve birden çok anlama gelecek şekilde kullanı-
lan “projektif mimarlık” bu belirsizliklere bir 
örnektir. Bununla birlikte belirsizlik, eleştirel 
mimarlık terminolojisinde yeniliklerin yapıl-
masını; eleştirel kavramların yeni anlamlara 
gelecek şekilde kullanılmasını ya da termi-
nolojiye yeni kavramların katılmasını sağla-
maktadır. Böylece eleştirel mimarlık kuramı 
gelişmekte ve değişmektedir. 

Yazıda bu gelişime ve değişime güncelleme 
denilmiş; eleştirel mimarlık kuramında ya-
pılan güncellemelerin terörist saldırıların, 
savaşların, klimatik ve demografik değişim-
lerin yanı sıra teknolojik gelişmelerin de ya-
şandığı bu yüzyılda kaçınılmaz olduğu belir-
tilmiştir. Güncel ve eleştirel mimarlık tüm bu 
değişimleri ve gelişimleri tartışmayı gerektir-
mektedir. Bu tartışmalar hiç şüphesiz güncel 
kavramlarla yapılabilir.

Her şeyin her an değiştiği 21. yüzyılda bu 
kavramlardan biri, hatta belki de en önemlisi 

anlıksallıktır. Bu yüzyılda nüfus değişimleri 
gibi genellikle uzun bir zamana yayılan de-
ğişimler bile bir anda olmaktadır. Savaşlar ve 
yıkımlar bir anda yapılmaktadır. Paylaşımlar 
da öyle. Deneyimler bir anda yaşanmaktadır. 
Anlıksallık, bugünün kültürünü oluşturmak-
tadır. Eleştiri, kültürün bir parçası olarak, bu 
oluşum içerisinde kendisine yeni bir yer bul-
maya çalışmaktadır. 

Bilgisayar destekli teknolojiler, anlık payla-
şımların yapılmasına ve anlık deneyimlerin 
yaşanmasına olanak sağlamıştır. Bu teknolo-
jiler anlıksallığı desteklemiş ve geliştirmiştir. 
Bilgisayar teknolojileri kullanılarak yapılan 
anlık paylaşımlar, yalnızca beğeni değil algı 
düzeyimizi de belirlemektedir. Bunlar, birey-
sel ve sosyal yaşantımızı biçimlendirmekte-
dir. Bu nedenle mimarlıkta eleştirellik, anlık-
sallık gibi yeni kavramlarla tanımlanabilen 
ve tartışılabilen bir kavram haline gelmiştir. 
Eleştirel olmak artık anlık değişiklikleri ve 
yenilikleri yakalamaktan, anlık paylaşımlar 
yapmak ve anlık deneyimler yaşamaktan geç-
mektedir. Yani eleştiri, anlıksallık üzerinden 
gelişmektedir. Bilgisayar destekli paylaşım 
ve deneyim ortamı ise anlıksallıkları destek-
lemektedir. Eleştiri artık bu ortamda yapıl-
maktadır. Eleştirel kuram ve eleştirel tasarım 
bu ortamın değişkenlerine ve gerçeklerine 
göre ortaya çıkmaktadır. 

Her ne kadar tanımı ve ortamı değişmiş olsa 
da eleştiri kuramla sınırlı olmamıştır. Ancak 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2019 Sayı: 18 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2019 Issue: 18 Autumn Winter Semester

ID:417 K:578
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

72

mimarlıkta genellikle kuramla sınırlandırıl-
ması eleştirel tasarım yerine daha çok eleş-
tirel kuramdan söz edilmesine yol açmıştır. 
Oysa mimarlıkta eleştirinin güncelliğini ko-
ruması, yani denildiği gibi “modası geçmiş” 
bir kavram olmaması için hem kuram hem de 
tasarım alanında kullanılması gerekir. Bu da 
eleştirinin yeni kavramlarla tanımlanmasını 
ve tartışılmasını gerektirir. 

Dünyanın değiştiğini kabul edip eski kavram-
larla bu dünyayı tanımlamaya çalışmak, hatta 
bunun için direnmek yalnızca değişen dünya 
düzenine değil mimarlık dahil başka birçok 
alanın bu değişime ayak uydurmak zorunda 
olduğu gerçeğine de direnmek demektir. Mi-
marlık alanında eleştirellik bir zamanlar di-
rençlilik olarak tanımlanmış olsa da hiç bir 
zaman değişime karşı direnç göstermek anla-
mına gelmemiştir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: So many papers have been written and so many speeches and researches have 
been made on critical theory in architecture until today. This paper is also based on a research 
on the change of the concepts of criticism and criticality in architecture. However, this is an 
update on the critical architectural theory. The concepts used to define critical architecture sin-
ce the last century are discussed in this paper. And the current status of critical architecture is 
critically discussed via these concepts. It is revealed in the paper that there has generally been 
an ambiguity while defining the concept of criticality. Yet criticism and criticality have always 
been important concepts in architectural terminology. However, they have been defined and 
discussed by many different concepts in architecture. Philosophical definitions have particu-
larly led the concepts of criticism and criticality to change in architecture recently. So, there 
has been a philosophical ambiguity in architectural terminology. On the other hand, ambiguity 
has led criticism to be used with new meanings in architecture. It has also led new concepts 
to be used in architectural terminology. The concepts of criticism and criticality were mainly 
discussed with the concepts of opposition, resistivity and novelty in the architecture of the 20th 
century. But we have to discuss them now by considering the global problems such as climatic 
and demographic changes, wars, terrorist attacks, ethical and psychological problems in the 
architecture of the 21st century. However, it does not mean that criticality is not defined as 
novelty any more. Novelty has been created instantly in the architecture of this century. And 
criticality in architecture has been defined as capturing, criticizing and conceptualizing the-
se instant changes. Computer technologies have played an important role in these conceptual 
changes in architecture recently. These technologies have made it possible to produce and share 
architectural images with the world instantly. The instant images shared, liked and commented 
have defined our current aesthetic pleasure and taste. We have been establishing visual and even 
experiential relations with these instant images. And these relations have enabled the concepts 
of criticality, novelty and creativity to be discussed with the concept of instantaneity. Aim: The 
aim of this paper is to reveal these conceptual changes in the critical architectural theory. It is 
called “update” in the paper. It is made a research on new approaches in critical architectural 
theory to reveal these updates. So it is aimed to point out the necessity of using new critical 
concepts in architecture to define and discuss current and critical status of the new world. It is 
actually not only the aim, but also the contribution of the paper to the literature of architecture. 
Method: The method of sampling is used in the paper to reveal the updates in critical architec-
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tural theory made since the last century. The mainstream critical theories and critical designs are 
discussed as the samples in the paper. They reveal that critical theory has significantly changed 
in architecture. Findings and Results: The concepts of criticism and criticality have changed 
due to the changes in critical architectural theory. These conceptual changes lead a new critical 
architectural terminology. Despite the changes in the architectural terminology, criticality has 
generally been defined as novelty in architecture. However, novelty has been defined as instant 
changes recently. And criticality in recent architecture has become the act of capturing, critici-
zing and conceptualizing these changes. It is actually the novelty of the new critical architecture 
today. Therefore, a new concept such as instantaneity has been using in today’s architectural 
terminology so as to define instant events, objects, images, etc. and their instant changes mainly 
created by using computer technology. Computer technologies have promoted instantaneity in 
architecture. They have even created a new culture. Criticism is still an important part of today’s 
culture. It has to be. Criticism and culture cannot be distinguished from each other. However, 
the conventional relations between criticism and culture have changed as well. They have now 
been able to be defined by the concept of instantaneity. And criticism has been struggling for 
being a part of this new world characterized by instant changes and computer technologies. 
That’s why; critical theory and critical design in today’s architecture have been created by dyna-
mics and realities of these new technologies. So, it is revealed in the paper that criticism is not 
limited to theory. It is possible to discuss critical design as well as critical theory in architecture. 
It is revealed that this is the only way to keep the concept of criticism up to date. 


