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Evren Baflbu¤, Mimar

Dubai; Çöl Kumundan Kale Yapmak *
Eski kent merkezi Deira’n›n hareketli “ucuz teknoloji pazar›”ndan, kalabal›ktan bafl›m dönerek kendimi d›flar› att›¤›mda günefl henüz yeni
batm›flt›. Neredeyse bir göl sakinli¤indeki iç körfezin çevresini saran
lüks 5 y›ld›zl› otellerin ›fl›klar›n› yanm›fl, su yüzeyini renklenmifl buldum. Geride b›rakt›¤›m sokaklar›n u¤ultusu hala kafamda; elden ele
dolaflan cep telefonlar›n›n, video kameralar›n insan› flafl›rtan, hatta
flüphelendiren fiyatlar› gözümün önünden geçerken körfezin bu k›y›s›ndaki iki taksi istasyonundan birine gelmifltim bile. Karfl› k›y›ya, Bur
Dubai’ye geçmekti niyetim; ancak bir süre k›y›da durup sürekli tekrarlanan hareketi inceledim. ‹ki k›y› aras›nda hiç bekleme yapmadan mekik dokuyan uzun, alçak ve gürültülü tekneler kalabal›k kitleyi suyun
öbür taraf›na tafl›yorlard›. Tekneyi kullanan güney Asya kökenli insanlar, biz Türklerin hiç de yabanc› olmad›¤› bir mesleki beceriyle bir
yandan insanla dolan tekneyi dar iskeleler aras›nda manevra yapt›r›yor; bir yandan da yolculardan 0.5 Dirhem olan tafl›ma ücretini topluyorlard›. Geçirdi¤im son 2 saati düflününce, ortada garip bir durum
oldu¤unu fark ettim. Pazarda cep telefonlar›n› satan insanlar ço¤unlukla Asyal›, alan insanlar da Afrikal› ya da ‹ranl›yd›. Ayn› flekilde; tekneleri kullananlar ço¤unlukla Hintli, teknelere binenler ise Afrikal›,
Asyal› ya da benim gibi turistlerdi. Peki Araplar neredeydiler? Bu kadar insan› buraya toplay›p sonra da çekip gitmifl olabilirler miydi? Dubai’de garip bir fleyler dönüyor olmal›yd›...
‹ran körfezi güneyinde bir k›y› yerleflmesi olarak resmi kay›tlarda ilk
kez 1095 y›l›nda izine rastlanan Dubai, 16. ve 17. yüzy›llarda Venedikli inci avc›lar›n›n ve tacirlerinin önemli u¤rak noktalar›ndan biri
haline gelmifl. 1833 y›l›nda Al Maktoum ailesinin kontrolü alt›na girene kadar Dubai, ekonomik ve idari anlamda güneybat›s›ndaki Abu
Dhabi’ye ba¤›ml› bir yerleflme olmaktan öteye geçememifl. Dubai,
1820 ve 1835 tarihlerinde Birleflik Krall›k garantörlü¤ünde komflu
emirliklerle imzalanan bölgesel ticaret antlaflmalar› sayesinde 20. yüzy›l›n ortalar›na dek do¤u - bat› eksenindeki küresel ticaret yollar› üzerinde önemli bir u¤rak noktas› olmay› sürdürmüfl. 1969 y›l›nda körfezin 120 km aç›¤›nda bulunan petrol rezervleri k›sa vadede Dubai ekonomisine hareket getirse de, motor güç olacak kadar yeterli olamam›fl.
Birleflik Krall›k’›n ‹ran Körfezi’ni terk etmesinin ard›ndan 1971 y›l›nda
Dubai ve çevresindeki di¤er 6 Emirlik (Abu Dhabi, Sharjah, Ajman,
Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah) bir araya gelerek “Birle44

flik Arap Emirlikleri”ni oluflturmufllar. Abu Dhabi’nin sahip oldu¤unun
1/20’si kadar petrol rezervine sahip olan Dubai, izlenen mant›kl› politikayla geçmiflten gelen miras›n›n üzerine oynam›fl ve orta vadede
bölgesel ticaretin, uzun vadede de dünya ticaretinin önemli bir odak
noktas› olmay› kendine hedef seçmifl. Bu amaçla 1970 y›l›nda infla
edilen Jebel Ali Liman› halen dünyan›n en büyük yapay ticari liman›d›r.
NASA’n›n Landsat Uydular› taraf›ndan s›ras›yla 1973, 1990 ve 2006
y›llar›nda çekilmifl 3 hava foto¤raf›nda(1) da aç›kça göründü¤ü gibi
Dubai’nin gerçek anlamda yaklafl›k 35 y›ll›k bir geçmifli var. Öncesindeki süreç, bu 35 y›ll›k süreçte yaflanan geliflimin yan›nda göz ard› etme efliklerinin alt›nda kal›yor. Bu da demek oluyor ki baz›lar›n›n geçmiflleri binli y›llarla ifade edilen dünya kentlerinin karfl›s›na küstahça
ç›k›p meydan okuyan, hepsini sönük b›rakacak kadar p›r›lt›l› bir albeniyle insanlar› kendine çeken bir “fley” var, ve bu “fley” topu topu 35
yafl›nda... (2)
Bu “fley” öyle bir fley ki devaml› büyüme e¤iliminde. Büyüdükçe çekim gücü art›yor, çektikçe büyümeye devam ediyor. Yaklafl›k 250.000
kiflilik bir Asyal› iflçi güruhu taraf›ndan günde $3 ila $5 aras›nda de¤iflen bir ücretle süratli bir biçimde infla edilen bu “fley”in flu an dünyadaki inflaat vinçlerinin 1/5’ini bar›nd›rd›¤› söyleniyor. Hali haz›rda devam eden ya da yak›n gelecekte gerçeklefltirilmesi planlanan yat›r›mlar›n›n toplam de¤erinin $100 trilyonu geçti¤i bir “fley”den bahsediyoruz. fiimdiden dünyan›n en büyük al›flverifl merkezini, dünyan›n en
lüks otelini ve dünyan›n en yüksek binas›n› bar›nd›ran bir “fley” bu. ‹nsana bir su alt› otelinde konaklayabilme, ya da iç mekanda gerçek kar
üzerinde kayak yapabilme alternatiflerini sunan bir fantezi ürünüyle
karfl› karfl›yay›z.
Öyle bir “fley” ki bu gelecekte alaca¤› flekli gözümüzde canland›rabilmek için, yak›n bir tarihte güneybat›s›ndaki çöl arazisinde infla edilmesi planlanan yeni havaliman›n›n imajlar›na bakmak yeterli olacakt›r. Y›ll›k 120 milyon yolcu, 12 milyon kargo kapasiteli olmas› planlanan bu havaliman›nda 6 paralel pist, 2 büyük yolcu terminali, her birine 24 yanaflma kap›s› ba¤lanan 8 ba¤›ms›z iskele (toplamda 192
uçak yanaflma kapasitesi) bulunuyor. K›yaslama yapmak ad›na ‹stanbul Atatürk Havaliman›’n›n toplam uçak yanaflma kapasitesinin 32;
dünyan›n en yo¤un havalimanlar›n›n bafl›nda gelen Londra Heathrow’un ise yaklafl›k 100 oldu¤unu hat›rlatmak gerekir. Bu havalima-
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n› nas›l m› dolacak? Ulusal Havayolu olan Emirates daha flimdiden her biri 555 yolcu kapasiteli yeni nesil süper jumbo Airbus A380-800’lerden 43 tane siparifl verdi bile... Bu siparifl rakam›na en çok yaklaflan firman›n
ise (Qantas) 20 siparifl vermifl olmas› Dubai’deki kullan›labilir sermaye rezervleri ad›na düflündürücü. Zira
her bir uça¤›n fiyat›, kabin konfigürasyonuna göre
$296 ila $316 milyon aras›nda de¤ifliyor.
Bunlara ek olarak Dubai’nin bat›daki her türlü olufluma
cevab› haz›r. Disneyland’a karfl›l›k 15 milyon ziyaretçi
beklenen “Dubailand”; Slikon Vadisi’ne karfl›l›k Biliflim
sektörünü hedef alan “Slikon Vahas›” ve Londra Canary Wharf’a karfl›l›k tamamland›¤›nda Paris nüfusundan fazla insan› bar›nd›rmas› planlanan “Dubai Sahili Arap Kanal›” Projesi bu cevaplardan baz›lar›. Bunlara
ek olarak hiçbir yerde efli olmayan ç›lg›nl›klar› da görebilece¤iniz bir yer Dubai. Deniz üzerinde yapay adalardan yap›lan milyonlarca dolarl›k palmiyeler ve minyatür dünya sadece bu “fley”e özel gariplikler... Ancak
iflin as›l garip olan yan› ise bu projelerin henüz tamamlanmadan neredeyse tamamen müflteri bulmufl olmalar›. Al›c›lar›n profili ise çok çeflitli. Yerel, bölgesel veya
küresel hiç fark etmiyor; çünkü vergisiz, rahat, ucuz ve
lüks yaflam›n müflterisi her yerde.
Dubai; Çin, Hindistan gibi dünyan›n yükselen ekonomilerine; Avrupa’ya ve Orta-Do¤u’ya makul bir uzakl›kta, önemli bir konumda bulunuyor. Ancak çölden
yükselen bu “fley”in bir Petri kab› içindeki bakteri kolonisi gibi semirmesinin arkas›ndaki dinamikleri görmek için co¤rafi konum yeterli olabilir mi? Bu “fley”
gerçekte nas›l bir fley? Yap›s› ve iflleyifli al›fl›lm›fl yerleflme kal›plar›yla aç›klanabilir mi? fiüphesiz Dubai gibi
bir fenomen bu kadar k›sa bir yaz›yla lay›k›yla analiz
edilemez, ancak amac›m en az›ndan neden kendisini
do¤rudan “kent” fleklinde adland›rmaya cesaret edemeyip de “fley” diyebilmemin sebeplerini araflt›rmak.
Bu tereddüdümün bir kaç nedeni oldu¤unu düflünüyorum. Bunlar›n bafl›nda Dubai’nin al›fl›lm›fl kal›plar›n d›fl›nda, “orada olma nedeni mu¤lak” bir yerleflme oluflu
say›labilir. Örne¤in yerleflme stratejisi aç›s›ndan Abu
Dhabi’nin neden bulundu¤u yerde (3) oldu¤u sorusu
do¤al ve korunakl› co¤rafyas›na bak›larak kolayca cevaplanabilirken Dubai için bu sorunun cevab› büyük
ölçüde flu kal›yor. Dubai’yi Dubai yapan tüm parçalar
sanki zorla bir araya getirilmifl gibi. Bunlar›n bafl›nda
insan yap›m› Jebel Ali Liman› geliyor.
Dubai’yi bir “fley” olarak adland›rmam›n bir baflka sebebinin bu kadar k›sa bir geçmifle sahip olan yerleflmenin yap›s›n›n sadece görünenden ibaret oluflu; yani bir
45
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bak›ma “katmans›z” oluflu oldu¤unu düflünüyorum. Dubai’de her fley
yeni ve göründü¤ü gibi... Dubai’nin ikincil veya üçüncül tarihsel katmanlar› yok. Her fley çöl yüzeyinde yak›n bir geçmiflte aynen bugünkü haliyle bafllam›fl. Havada eksik olan bir yaflanm›fll›k hissi var. Her
fley bir film setini and›r›yor.
Di¤er bir sebep olarak Dubai’nin yönetim biçiminden bahsetmek
mümkün. Dubai bir Emirlik. Yani daha aç›k anlam›yla Dubai bir aileye (flu anda Al Maktoum ailesine) ait, ailenin mal›. Bu da demek oluyor ki tüm bu modern kent görüntüsünün alt›nda feodal bir
düzen hakim. Ancak Dubai uzun vadeli stratejisi gere¤i flirketleri, yat›r›mlar› ve insanlar› kendine çekmek zorunda. Bu da Dubai’de kapitalist-Feodal diyebilece¤imiz melez bir sistemin oluflmas›n› sa¤lam›fl.
Sermaye sahibi büyük yat›r›mc›lara sa¤lanan özel serbest bölgeler ve
türlü vergi kolayl›klar›yla ileriye dönük strateji t›k›r t›k›r iflletiliyor ve
bu sayede petrol kaynakl› Arap sermayesi oluk oluk Dubai’ye ak›yor.
Tam da bu noktada belki günümüz endüstri sonras› kentlerinde görmeye çok al›fl›k oldu¤umuz bir durum Dubai’de de karfl›m›za ç›k›yor.
Pazarlama... Belki de Dubai’nin günümüz kentlerine te¤et geçti¤i
(hatta aç›k ara fark att›¤›) tek özelli¤i bu. Dubai bir pazarlama mucizesi. Bugün birbirinin ard› s›ra aç›lan 5 hatta 7 y›ld›zl› otellerin büyülü imajlar›; dünyan›n en yüksek yap›s›n› yapmak üzere örgütlenen
sermaye odaklar›; lüks yaflam› art›k kullan›c›lar›na standart olarak
sunma iddias›ndaki büyük konut ve yerleflme projeleri ile Dubai tam bir pazarlama mecras› durumunda. Her geçen gün Dubai’ye
yerleflen ya da Dubai’de bir tafl›nmaz edinen yabanc›lar›n say›s› art›yor. 2006 itibariyle 1.4 milyona yaklaflan nüfus, dikkatle çizilmifl büyük bir plan›n yolunda gitti¤ini gösteren bir gösterge.
Dubai yap›s› itibariyle bir kentten çok bir flirkete benziyor. Bir aile flir46

keti... Tek bir kiflinin, Dubai Emiri Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum’un mutlak yetkisi alt›nda var olan bir flirket. Bu flirkette demokrasiden söz etmek olas› de¤il. Zira Yönetim Kurulu say›labilecek
Dubai Yönetim Konseyi’nin üyeleri Al Maktoum ailesi taraf›ndan atan›yorlar. Kimse kimseyi Dubai’de yaflamak için zorlam›yor ancak tüm
nüfus art›fl› ve mülk sat›fl› göstergeleri bir ilginç tercihi iflaret ediyor:
“Rahat ve lüks yaflam›n yan›nda demokrasiden kime ne?”
Sosyal piramide bak›nca sokaklarda arad›¤›m Arap’lar›n nerede olduklar›n› görme flans›n› elde ettim. En altta kötü koflullarda çal›flan
Güney Asyal› göçmenler, ortada rekabetçi bat› tarz› bir pazar taraf›ndan desteklenen orta ve büyük ölçekli servis sektörü ve üstte mülk
edinme ve buna benzer sosyal yasalar›n en yüksek mertebede korudu¤u Birleflik Arap Emirlikleri vatandafl› petrol zengini Araplar... Dubai’de Arap olmak, hatta Dubai soyundan gelen bir Arap olmak oldukça avantajl› bir durum. Zira Emir Al Maktoum, saf Dubai soyunun
gelecek kuflaklara aktar›lmas› ad›na Dubai soyundan gelen çiftlerin
evlilikleri halinde promosyon olarak bir ev hediye ediyor!
Bütün bunlara bak›nca Dubai’ye “kent” demekte zorlan›yorum. Her
ne kadar modern bir kent gibi genifl çok fleritli yollar›, camdan gökdelenleri, eski bir kent merkezi, aktif servis ve hizmet sektörleri, hatta v›z›r v›z›r çal›flan kocaman uluslararas› bir ticari liman› da olsa Dubai’nin yapayl›¤› orada geçirdi¤iniz her an kendini hissettiriyor. Sokakta yürürken karfl›laflt›¤›n›z herhangi biri sizin oldu¤unuzdan daha
çok Dubaili de¤il... Dubaili olmak o an Dubai’de olmak anlam›na geliyor. Her ne sebeple gelmiflseniz gelin, e¤er Dubai’deyseniz, geçici
bir süre için Dubailisiniz... Maddi ve manevi tüm yat›r›m›n› asl›nda
orada olmayan bir kalabal›k üzerine yapan bu “fley” bir “kent” olabilir mi?
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Dubai koca bir fanteziyi gerçeklefltirmek ad›na planlanm›fl büyük bir
projeyi and›r›yor. Ucu buca¤› görünmeyen çok yüksek bütçeli bir proje. Sermaye ak›fl› devam ettikçe fliflmeye devam eden bir balon gibi.
Çöl kumundan yap›lm›fl koca bir kaleyi and›r›yor. Devaml› nemli tutulmas› gerekiyor, yoksa çölün kavurucu s›ca¤› alt›nda un ufak olmas› kaç›n›lmaz.
Dubai’deki son günümde henüz tüm bunlar› kafamda bu kadar berrak
bir flekilde ifade edemedi¤imden biraz dalg›n, havaliman›na gitmek
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için bir taksi çevirmeye u¤rafl›rken yan›mdan siyah lüks bir 4x4 geçti.
Kasisten geçerken yavafllam›flt›, rahatça içeriyi inceleyebildim. Beyaz
“Dishdashah”› ve kafas›nda “Gutrah”›yla bir Dubaili yan›ndaki bir
baflka Dubailiye e¤lenceli bir fleyden bahsediyor olmal›yd› ki beraberce güldüler...
O s›rada karfl›daki yüksek otellerin arkas›nda alçalan Emirates Havayollar›na ait bir baflka Boeing 777 içindeki 300 yeni “Dubaili”yle birlikte 12L pisti için son yaklaflmas›n› yap›yordu... t

Kaynaklar:
1. Foto¤raflar›n bulundu¤u kaynak sayfa için; http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=17471
2. Dubai’nin konumu için; http://maps.google.com/?ie=UTF8&t=k&om=1&z=12&ll=25.186923,55.283546&spn=0.226797,0.453873
3. Abu Dhabi’nin konumu için; http://maps.google.com/?ie=UTF8&t=k&om=1&z=11&ll=24.432147,54.599991&spn=0.456364,0.907745
* Bu yaz› 2006-2007 güz döneminde ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Mimarl›k Yüksek Lisans Program› kapsam›nda, Prof. Murat Güvenç taraf›ndan verilen “ARCH533 Metropolün Katmanlar›” dersi için
yaz›lm›flt›r.
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