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"Kent Estetiği" teması hakkında mimarlık, şehir planlama, peyzaj mimar
lığı, sanat tarihi, arkeoloji, felsefe, edebiyat, radyo - televizyon ve sinema 
gibi farklı disiplinlerden uzmanların görüş ve yorumlarını çok disiplinli bir 
yaklaşım ile bir araya getiren bu kitap, tema ile ilgili önemli tespitlerin kayıt 
altına alınmasını ve tüm ilgililer ile paylaşımını hedeflemektedir. 

Kitap Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlar Odası Antalya 
Şubesi ve Sanart Estetik ve Görsel Kültür Demeği'nin ortak çalışmasıdır. 
Kitaba katkı sağlayan akademisyenler Kasım 2017'de Antalya'da bir ulus
lararası sempozyumda bir araya geldi. Kapanış oturumunda ortaya konan 
sonuçların, bu kitabın da üzerinde temellendiği ana konular olduğunu ve bu 
sonuçların kent estetiği çalışmalarına önemli katkılar sağlayacak dört ana 
başlıkta özetlenebileceğini düşünüyorum. Bunların ilk ikisi kavramsal 
düzeltmeler, diğer ikisi de uygulamaya dönük önerilerdir. 

İlk konu estetiğin tanımına ilişkindir. Estetik kavramı etimolojik kökenleri 
uyarınca tüm duyuları ilgilendiren algı ve deneyim süreçlerini kapsamak
tadır. Buna rağmen kavram günümüzde sadece görselliğe konu edilmekte 
ve "güzel" ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bu indirgemeci yorum 
konuya gereken derinlik ve zenginlik ile yaklaşılmasına engeldir. 

İkinci konu kent estetiğinin tanımına ilişkindir. Estetiğe indirgemeci yak
laşımın doğrudan etkisi kent estetiğine dair hatalı, yüzeysel ve eksik kavra
yışlarda hissediliyor. Kapsayıcı bir konu olarak kentlinin günlük yaşam
daki tüm duyusal algı ve deneyimlerini ilgilendiren kent estetiği sadece 
kentsel odak veya yüzeylerde sözde görsel "güzelleştirmeye" indirgen
mektedir. Bu sığ görüş konunun kapsayıcı çerçevesinde anlaşılmasının 
önündeki en önemli engeli oluşturmaktadır. 
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EDİTÖR'ÜN NOTU KEMAL REHA KAVAS 

"Estetik" ve "kent estetiği" kavrayışlarındaki sorunlar popüler kültür alanı
nı aşmakta, ne yazık ki bazı mesleki ve hatta akademik çalışmaları bile 
etkilemektedir. Dolayısıyla kavramsal düzeltmelerin yapılması acil gerek
liliktir. Hatalı anlayışlar uygulamada da önemli sorunlara yol açmaktadır. 
Bu kitaptaki bölümlerin birçoğu kent estetiğinin kavramsal derinliğine 
kendi disiplinleri çerçevesinde katkı sağlamakta ve aşağıda özetlenen 
uygulamaya dönük iki tespiti vurgulamaktadır. 

Kent estetiği bağlama özgüdür ve genel geçer ölçütlere bağlanamaz. 
Dolayısıyla, kent estetiği oluşturma iddiası taşıyan hazır "rehber" veya 
"reçete" arayışlarının reddedilmesi gerekir. Bu reddediş mimari ve kentsel 
tasarımın bağlama özgü sorunları çözme gücünün kabulü ile eşdeğerdir. 
Kentsel bağlamların özgünlüğü düşüncesi kitap kapsamındaki tüm disip
linler açısından da doğrulanmaktadır. 

Ayrıca, kentsel mekanı oluşturan tüm uygulamalarda toplumun ve günlük 
yaşam çevresinin geneline yayılabilecek bir mekansal kalite arayışı gerek
lidir. Yukarıda özetlenen tüm indirgemeci yaklaşımlardan sıyrılarak kent 
estetiğini orijinal tanımına uygun şekilde geliştirmeye çabalamak gerekir. 
Bu hedef ancak estetik duyarlılığın ve kentsel mekan kalitesinin kısıtlı bir 
sosyal çevreden kamusal mekana, toplumun geneline ve günlük yaşamın 
her anına yayılmasını sağlayabilen, kentli odaklı, her durumda bağlama 
özgü çözümler geliştirebilen, üretken ve eleştirel bir tasarım anlayışı ile 
mümkün olabilecektir. 

Kitabın oluşum süreci bilimsel açıdan en sağlıklı yöntemlerden birini esas 
aldı. Bir uluslararası sempozyumda bir araya gelerek dinleyiciler önünde 
görüşlerini paylaşan ve tartışan uzmanlar, daha sonra buradaki tespitler 
ışığında metinlerini yeniden gözden geçirerek önemli geliştirmeler yapma 
imkanı buldular. Bu süreçteki hassasiyetleri ve değerli katkılarından dolayı 
tüm bölüm yazarlarına teşekkürlerimi sunuyorum. 

Editör olarak, kent estetiği ile ilgili bu önemli konuların gündeme getiri
lerek kamuoyu ile paylaşılabilmesini mümkün kılan tüm kurumlara ve 
kişilere teşekkür ediyorum. 

Öncelikle bu kitabı oluşturan metinlerin ilk tohumlarının atıldığı sempoz
yumu Antalya'da düzenleme önerisini getiren, Sempozyum Başkanı olarak 
tüm sürece yön veren ve kitabın Önsöz bölümünü yazan değerli hocam 
Prof.Dr. Jale ERZEN'e teşekkürlerimi sunuyorum. 

Organizasyona ev sahipliği yapan Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakül
tesi'nde açılış oturumunu bir konuşma yaparak onurlandıran Akdeniz 
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EDİTÖR'ÜN NOTU KEMAL REHA KAVAS 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa ÜNAL'a, aynca organizasyona 
verdiği değerli destekten dolayı Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa DENKTAŞ'a teşekkürlerimi sunanın. 

Bilimsel ve mesleki organizasyonlarda, yayınlarda ve eğitim süreçlerinin 
geliştirilmesinde günümüze kadar daima Akdeniz Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi ile yakın işbirliği içerisinde olan ve bu çalışmanın her aşamasında 
destek sağlayarak kitabın basımını mümkün kılan Mimarlar Odası Antalya 
Şubesi'nin değerli Başkanı Özge KÖKSAL'a ve şube yönetim kuruluna 
teşekkür ediyorum. 

Bu tür çalışmalardaki önemli tecrübe birikimi ile sürece katkı sağlayan 
Sanart Estetik ve Görsel Kültür Derneği'ne ve Başkanı Dr. E. Murat 
ÇELİK'e değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim. 

Kitabın yayına hazırlanması ve sempozyum sekreteryasında yürüttükleri 
özverili görevlerden dolayı Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümü'nden Öğr. Gör. Ayşe ŞEKERCİ, Araştırma Görevlileri 
Sezen Başak ÖZÜNUR ve Şerife İNCEDEMİR'e, yüksek katılım sağla
yarak sempozyuma katkıda bulunan Mimarlık Fakültesi'nin tüm değerli 
öğretim elemanları ve öğrencilere, ayrıca Fakülte Sekreteri İpek 
YÜKSEL'in şahsında tüm idari personele teşekkürlerimi sunanın. Organi
zasyonun sağlıklı yürütülmesi için özveri gösteren Mimarlar Odası Antalya 
Şubesi görevlileri Mimar Savaş YARLIGAN ve Mustafa KILIÇ'a ve kuru
mun diğer çalışanlarına ve kitabın dizgi ve tasarımındaki katkılarından 
dolayı Günay ERDEM'e teşekkür ederim. 

Kemal Reha KAVAS 
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Kentler, tatsızlık ve olumsuzlukları da dahil olmak üzere sonsuz içerik ve 
kaynaklan ile, estetik deneyimimizin çoğunun temel zemini olarak 
düşünülebilir. Yaşadığımız veya seyahat halinde olduğumuz yer olarak 
kent güzelden yüceye, tükeniş ve yalıtılmışlıktan sosyal paylaşıma, 
tiksincin estetiğinden hayretin coşkunluğuna birçok türde estetik deneyim 
sunar. Kentler görsellik ve duyusal deneyimin tüm çeşitlerini, kokulan, 
sesleri, soğukluk veya sıcaklığı, hızı ve dokuyu ayaklarımızın altına 
getirirler. Sürpriz veya aşinalık, mevsimler boyunca ağaçların yaşamını 
inceleyerek doğayla karşılaşmak, yaya yollarının yakınlarında bitkilerin 
büyümesini görmek, bir parkta kuş seslerini dinlemek, gökyüzünün 
renklerini ve bulutları izlemek ve buna benzer birçok deneyim, kültürel ve 
sanatsal temasların yanı sıra, sonsuz çeşitlilikte estetik kaynaklan üretir. 
Bir kenti deneyimlemenin bu çok çeşitli yollarının arasında bence en 
çarpıcı olanı, birlikte aynı çevrede olmamız dolayısıyla aynı anda bizden 
uzak ve bize yakın olabilen bir yabancı veya bir komşu ile belirli bir 
duyguyu paylaşmaktır. 

Günümüzde tüm kentler, daha önce hiç olmadıkları kadar, çok etnisiteli ve 
çok dilli hale gelmiştir. Zerre kadar da olsa ticari faaliyetin bulunduğu çoğu 
kent etnik ve kültürel açılardan çoğulcu olacaktır. Bu durum, genellikle 
hükümetlerin genel sosyal politikaları ile koşullandırılmış olarak, farklılığa 
karşı açıklık veya düşmanlık olasılıklarını beraberinde getirir. 

"Kent Estetiği" temalı uluslararası sempozyum Mimarlar Odası Antalya 
Şubesi'nin sponsorluğunda, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev 
sahipliğinde ve Sanart Estetik ve Görsel Kültür Demeği'nin akademik 

-5-



-6-



KENT ESTETİÖİ JALE N. ERZEN 

özelliklerini, bir mahallenin samimiyete dayalı bilgisinin çok özel bir 
kentsel anlamın üretiminde nasıl bir rol oynadığını anlamak için kentte 
yürümenin ne kadar önemli olduğuna dair bir konuşma yaptım. 

İki tam gün süren sempozyum genel olarak zengin içeriğiyle kent estetiği 
konusunda çok çeşitli yorumlamaları yansıtmıştır. Mimarlar Odası Antalya 
Şubesi organizasyona ilişkin tüm masrafları karşılayarak cömertliğini ve 
misafirperverliğini göstermiştir. Ev sahibi kurum olarak Akdeniz 
Üniversitesi'nin katkılan daAntalya'nın özel bir şekilde deneyimlenmesine 
yardımcı olan ve katılımcıların birbirlerini tanıyarak fikir paylaşımında 
bulunmalarına zemın hazırlayan samimi bir atmosferin oluşmasını 
sağlamıştır. 

Jale N. Erzen 
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Wittgenstein'ın Investigations metninde küçük bir paragraf dikkat çeker -

ki bence yayında böyle sadece bir paragraf var. Burada, doğal diller 

etrafında oluşturulan metafor, bir kentin veya şehrin ne olduğu konusunda 

şaşırtıcı bir içgörü sunar ve bu içgörü, bir dili veya bir şehri nasıl 

algıladığımızı, standart bir tanım formülü kapsamında tanımlayabilip 

tanımlayamayacağımıza dair tamamen olağan soruyu şaşırtıcı bir 

karmaşıklıkla akla getirir: 

( ... bir şehrin şehir olması için [örneğin] kaç ev veya sokak gerekir 

[ diye sorar Wittgenstein ]?) Dilimizi antik bir kent gibi düşünebiliriz 

[ diye ekler]: küçük sokak ve meydanlardan, eski ve yeni evlerden 

ve başka başka dönemlerde genişletilmiş evlerden ve düz ve düzenli 

sokakları ve tek-tip evleriyle bunları çevreleyen sayısız yeni 

banliyölerden oluşan bir labirent. (§8)
1

Pratiğe bakıldığında, Wittgenstein yanıt olarak tüm doğal dillerin ve doğal 

şehirlerin en iyi ihtimalle karmaşadan oluştuğunu ve insan dünyasının 

aşinalık temelinden yükselen tanımları burada hiç işe yaramayabilir (veya 

hiç gerekmeyebilir). Oyunlar gibi şehirler de "aile benzerliklerinden" 

fazlasını sunmaz; ancak, Investigations metninin ustaca ortaya koyduğu 

gibi, dilin her türlü incelikli, geçici ve uydurma kullanımlarını mümkün 

olan en hızlı şekilde kavrıyor ve bunların tadını çıkarıyoruz. Bu süreç ise 

1 

Ludwig Wittgenstein, Philosophical lnvestigations, trans. G.E.M. Anscombe, P.M.S. 

Hacker and Joachim Schulte, rev. 4
th 

ed. P.M.S. Hacker and Joachim Schulte {Oxford: 

Wiley-Blackwell, 2009). 
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KENT ESTETİÖİ JOSEPH MARGOLIS 

tanımsal çıkmazların bizim için neredeyse hiç olumsuzluk yaratmadığını 
doğrular. Açıkça görünüyor ki dünyamızı çok katı bir şekilde (örneğin 
geometrideki bir tanımda olduğu gibi) tanımlayamadan da en ince, en 
alacalı ayrıntılarıyla takdir ve kabul edebiliriz. Burada en iyi ihtimalle 
küçük çaplı bir yap-boz söz konusudur. Geleneğin bilgisine göre, itiraz 
etmek istediğimiz şeyi tanımlayamazsak, kör bir mantıkla hareket ediyoruz 
emektir: Ancak, Wittgenstein doğru söylüyorsa - ki Investigations bunu 
doğrular gibi görünüyor - bu tez tek başına heyecanlı bir rasyonalistin 
hatasını kapatmaktan başka işe yaramıyor olabilir. Dolayısıyla, Aristo'nun 
trajedi tanımı oyunların veya dillerin veya şehirlerin -ve hatta hastalıkların 
veya sanat eserlerinin veya dinlerin - tam olarak aynı şekilde tanımlanabilir 
olması gerektiği düşüncesinden uzaktır. Çok basit bir şekilde ifade etmek 
gerekirse, her zaman neyin mümkün olduğunu "görmek için bakma" 
zorundayız. Şunu da hatırlatayım: Richard Rorty, geçmişe dönük 
makalesinde bir zamanların modası olan antolojisinin genişletilmiş 
baskısına eklemeler yapmıştır. The Linguistic Tum adlı bir antoloji, aslen 
aynı isimle anılan radikal öğretinin ("dilsel dönüş") öncüsü olmak üzere 
hazırlanmıştır. Rorty şu itirafta bulunur: "artık 'felsefenin meselelerini' 
doğal bir isimlendirme bağlamında değerlendirmiyorum," ve "'dilin 
meselelerinden' bahsetmemize imkan sağlayacak ölçüde bir 'dilin' varlığına 
artık inanmıyorum". 2Böyle bir ters dönüşün getirdiği şoku düşünün: belki 
de koca bir felsefe kalesi böylece yıkıldı! Bir de bunun şehir kuramına 
uygulandığını hayal edin. Belirtmeliyim ki Rorty'nin itirafının hayvan 
zekasını ve hayvanların tanımlayamayacakları nesneleri tanıma 
kabiliyetini oldukça kapsayıcı bir olanak yarattığı dahi değerlendirilebilir. 
(En küçük değerlendirmelerimizin getirdiği riskleri görmezden 
gelmemeye dikkat etmeliyiz.) 

Ayrıca, Wittgenstein' hayranlık duyan ve bir zamanlar Rorty'nin en yakın 
öğrencilerinden olan Amerikalı genç filozof Robert Brandom'un, 
Investigations metninde Wittgenstein'ın bir şehrin bir işletme merkezine 
veya yönetme "platformuna" veya "şehir merkezine" ihtiyaç duymadığını 

2 
Richard M. Rorty (ed.), The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method (Chicago: 

University of Chicago Press, 1992 [1967], s. 371 ("Twenty-five Years After," ss. 371-374) 
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KENT ESTETİÖİ JOSEPH MARGOLIS 

varsayarak3 (ve Brandom'a göre dilin buna kesinlikle ihtiyacı vardır)-yani, 
doğal bir dilin, (konuşurken) söylediklerimizin ve ("söylediklerimiz" 
arasında veya "söylediklerimizle" "yaptıklarımız" arasında) çizdiğimiz 
dolaylı bağlantıların güvenilir bir şekilde tespit edilebileceğini ima ederek 

- ciddi bir gaf yaptığını düşündüğünü de unutmayın. Bu, felsefe dilinde
rasyonalizm - veya daha dar bir kavramla, Frege rasyonalizmi: akılsal
açıdan geçerli tüm atıfların meşrulaştırıldığı ayrıcalıklı bir "platformun"
var olduğu düşüncesi - olarak bilinen kavramın gevşek bir türevi olarak
ortaya koyulmuştur.

Rasyonalistlere (örneğin Kant'a) göre, zeki veya sistematik herhangi bir 
kamusal sorgulamanın içerisindeki soruların ve yap-bozların ele alınması 
ve çözülmesi için kullanılabilecek uygun yollar varsa, mecburen geçici 
nitelikte olan herhangi bir stratejinin veya pratiğin meşruiyetini ve 
yeterliliğini (uygulamada: rasyonelliğini) doğrulamak için kullanılabilecek 
emsaliyle belirlenebilen, temelden yükselen bir prosedürün de var olması 
gerekir. Investigations ile ortaya koyulan sav, (örneğin) tanım-ve büyük 
ihtimalle, bilim yapma, oyun oynama, konuşma, şehir inşa etme ve yargıda 
ve çıkarımda bulunma-konusunda, rasyonalist tezin yanlış olabileceğini 
gösterir. 

Daha derindeki inanca -diyelim ki Kant'ın veya Frege'nin veya Husserl'ın 
inancına - bakıldığında, düzenli tüm sorgulamaların ve pratiklerin uyum 
gösterdiği rasyonel sistematikliğin yeter ve gerek şartlarının oluşturduğu 
sabit bir çekirdeğin var olması gerekir. Peki sav nerede? O zaman ben 
keyfiyetten ve amaçsızlıktan uzak bir bakışla rasyonalist öğretinin terk 
edilmesini güçlendirilmiş bir faydacılığın atardamarı olarak adlandırırım. 
Çıkarım ve anlam ayırt etme kuramımızda, uygulamada ortaya koya
madığımız güçlerimizin var olduğunu savunamayız: zaman içerisinde 
ortaya çıkan değişik amaçlarımız için sıklıkla tahminlerin yönlendirdiği 

3 

Brandom'un "şehir merkezi" terimini Wittgenstein'ın yukarıda atfı verilen metnini 

yorumlarken kullandığı noktayı bulduğu için asistanın Shaun Poust'a teşekkür etmeliyim. 

Bu terim, Anscombe'un lnvestigations çevirisinin aslında veya atıfta bulunduğum 4. 

Baskısında bulunmuyor. Ancak, terim Robert B. Brandam Between Saying and Doing: 

Toward an Analytic Pragmatism (Oxford: Oxford University Press, 2008), ss. 5, 41-43 atıflı 

yayınında birçok kez geçiyor ve bu yayında, Brandom'un Willfrid Sellars'taki Frege 

temasına yönelik okuması açıkça belirtiliyor ve Brandom bu okumayı, Wittgenstein'a 

yönelik yorumuna uyguluyor. "Analitik faydacılık" terimi Brandon tarafından kendi görüşü 

için kullanılırken, Frege bağlamındaki faydacılık ile Wittgenstein'ın şehir metaforuna 

ilişkin tesadüften uzak bakışı arasında uzlaşma sağlama çabalarına işaret edilmektedir. 
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geçici, kayıtsız, uydurma ve belirli derecede yeterli adımlar atarız. Dil ve 
şehir kuramları arasında, ilk bakışta görüldüğünden daha fazla ortak nokta 
var. İnsanlığın tüm dünyası karmaşaya dönüşme tehdidiyle karşı karşıyadır 
- mükemmel bir aşinalık ve ayırt edilebilirlik içerisindedir ama geometrik
tanımlardan uzaktan yakından alakası yoktur. Dünyamızı ebeveynlerimizin
bizi yetiştirme çabalarıyla ve şehirlerimizde ve ev kültürümüzün mekanla
rında yaşayarak edindiğimiz derin uygulamalarla tanırız.

Ben, Brandom'un diller ve şehirler konusunda hatalı olduğunu düşünü
yorum. Aslına bakılırsa, şehirlerin dağınık, sürekli yayılan, eski ve yeni alt 
birimleri, halihazırda artitektonik açıdan inşa edilmiş şehirler olarak 
görülebilir (Kant'ın çok sevdiği yapısal ayrıcalık - rasyonalist ayrıcalık -
terimi, burada kendi Eleştirel felsefesine uygulanarak, hiç de yanlış 
olmayacak bir şekilde kullanılabilir). Wittgenstein'ın dil ve şehir modeli, 
Wittgenstein tarafından (Brandom'un da farkında olduğu gibi) kasten 
ilerletilmiştir; zira Wittgenstein Kant ve Frege'nin paylaştığı (ve 
Brandom'un kayda değer bir şekilde kayırdığı) rasyonalist öğretiye karşı 
çıkmak ister, çünkü Wittgenstein Frege'ye ve Bertrand Russel'a onu 
ayrıcalıklı (rasyonalist) kılacak felsefi yollarda yanlış yönlendirdikleri için 
daha çok kızgındır. O, bu yollan en nihayetinde (Investigations yayınında) 
tamamen yavan bulduğunu ifade etmiştir. 

Wittgenstein'ın bu yola (Frege'nin ve Russel'ın etkisi altında olduğu önceki 
Tractatus yayınında) bir nevi rasyonalist olarak girdiği ve bu yolu, 
(Investigations ve sonraki yazılarında) bir nevi faydacı olarak sonlandırdığı 
bu bağlamda söylenebilir. Burada cesur bir adım atıp, Wittgenstein'ın 
şehirlere yönelik faydacı kuram ( olarak tanımlanabilecek) ana temasını, 
katı rasyonalist modele tercih ettiğini varsaydım. Doğal dillerde, elbette ki 
bir çeşit anlaşılabilir düzen söz konusudur (söz konusu da olmalıdır); 
ancak, doğal dillerde kesin temeli oluşturan, ayrıcalıklı bir yapı yoktur. Eski 
Mısır'da, Mezopotamya'da, Maya Medeniyetinde ve hatta Orta Çağ 
Avrupasında kasaba ve şehirlerin planlanmasında açıkça gözlemlenen 
insan eğilimi, aynı koşulların etkin modem şehirlerin yapımında ve sürekli 
değiştirilmesinde uygulanması halinde biçimsiz ve uyduruk kalacaktır. 
Modem şehirler, dar kafalı şehir hayatının yüzeysel sınırlan içerisinde 
kolaylıkla ayırt edilemeyecek şekillerde ortaya çıkan insan dünyasının en 
derin kuvvetlerinden gelişigüzel etkilenen daha geniş ve çok daha çeşitli 
yaşam ve kültür mekanlarında zaman zaman görünmez ve giderek daha 
hızlı bir şekilde işleyen değişikliklere yanıt vererek karmaşaya dönüşme 
eğilimindedir. (Doğal dillerin faydacı yapısı olarak adlandırdığım kavram 
açısından, Wittgenstein'ın her zaman el altında tuttuğu harika çekicilikteki 
örnekleriyle Investigations kendi kanıtlarını kendisi sunar.) 
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Kuşkusuz, hem diller hem de şehirler bir derecede bütünsel bir başarıyla 
inşa edilir - işlevsellik yapısallığın üzerindedir; ancak, o zaman ortaya 
şehirlerin yeni estetiğinin geleneklerden dolayı bir şehirdeki işlevsel 
icatlardan ve ekonomiden ve burada kabul edilebilir mahalleler oluşturması 
gereken tarafların kendi menfaatlerinden ziyade, algısal olarak inşa edilen 
mekanlar açısından genel peyzaj mantığını takip ettiği gerçeğinin ışığında, 
buradan ne çıkarılması gerektiği sorusu akla gelir. Bir şehirdeki 
değişikliklerin planlanması ve takdir ve kabul edilmesi süreçlerinde, 
standart peyzajın yeni estetiğiyle kolayca bağdaştırılamayabilecek politika 
ve uygulama tavizleri ortaya çıkmak zorundadır. 12. Yüzyıl katedralinin 
hareketli cephesi ve (örneğin) cesur ve yalnız ve geniş bir yüksek katlı 
binanın (pencereleri dahi görünmez bir şekilde yapılandırılmış) metal ve 
camdan oluşan kılıfının kasten hareketsiz bırakılan parlak yüzeyi şehir 
peyzajının farklı dönemlerinde veya farklı adalarında dikkatimizi çeken 
unsurlar açısından birbirinden tamamen farklı kavrayışlara yanıt verir. 
Belki de, buradaki fark resimlerdeki geleneksel temsiller ile kavramsal 
sanatın uçucu biçimleri arasındaki farktan çok da uzak değildir. Her 
koşulda, bu fark çok derindedir- ve oldukça muammalıdır. 

Kayda değer bir geçmişin kalıntılarını muhafaza ettiği iddiasında olan 
modem şehirlerin çoğunda, kendimizi örneğin 12. Yüzyıl katedrali ile 
değişen işlevselliğinin hiçbir zaman dışa yansıtılmak zorunda olmadığı, her 
zaman kullanımda görünen, bir şekilde yabancı ve keyfi ama büyüleyici bir 
gökdelenin mutlak isimsizliği arasındaki süreklilikte bir yerde buluruz. 
Paris ve Roma, eski ve çağdaş olan arasında farklı ağırlıklarla oluşturulan 
uzlaşmalardan oluşur: biri geçmişin nezaketle değiştirilen işlevselliğini 
oldukça etkin (ve değiştirilmiş) bir şimdiye tercih eder: diğerinde ise, şu 
anda müzedeki eserler haricinde işlevsel açıdan görece atıl durumda olan 
kayda değer bir geçmişin maddi kalıntıları, giderek yabancılaşan bir 
şimdide saygı ve onurla koruma altına alınmaktadır. Her ikisi de tabii ki 
geçerli seçeneklerdir. Buna karşın, yeni (ve gelecek) çağımızın en cesur 
icatları arasında geistlich (tinsel) tarihin nostaljileri konusunda şimdiki bir 
umursamazlık dokunuşundan fazlası söz konusudur. Yolumuzun büyük bir 
kısmını kültürel silintilerle aşıyor gibiyiz ki, bu silinti görmezden 
gelinemeyecek tehlikelerini gizler. Geçmişin sürekli olarak silinmesi ve 
insanlığın kökünden uzaklaştırılması (hızın giderek arttıran örüntüler 
olarak) modem şehrin estetiği açısından temel bir zorluğu beraberinde 
getirir. Genellikle, en basit haliyle çağdaş tasarımın işaretlerini fark ederiz 
ama ileri düzeydeki herhangi bir yapının gerçek amacı hakkındaki 
fikirlerimiz giderek azalır. Tarihteki kesintiler görmezden gelinir. Aşinaya 
dayalı estetik pratiklerinde ay manzaraları dünya manzaralarına dönüşmez; 
ve evler (Dünyada veya Ayda) iç mekanda işlevsel açıdan ne kadar 
harikulade olursa olsun, çoğunlukla dışarıdan sessizdir. 
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Burada aşikar bir geçiş söz konusudur. Günümüzde, doğal diller ve doğal 
şehirler, geçmişin kanaatlerinin inatçı değişmezliğinden ziyade, daha geniş 
ölçekli tarihlerin ve evrim geçiren uygulamaların akışını takip etme 
eğilimindedir. Buna karşın, günümüzde, söz konusu farklı dürtüler giderek 
genişleyen bir şehrin su yollarının iki yanında uzanmış olan Amsterdam 
evlerinin kanalları ve dönem cepheleriyle; veya dağınık geistlich (tinsel) 
hafızanın birbirinden ayrık ürünlerini devamlı olarak yeniden bütünleşen 
bir şehirde benzersiz bir şekilde yan yana dizen şatafatlı Paris'in sürekli 
olarak yenilenen gururuyla; veya kayda değer bir esneklik sergileyen bir 
şehrin sınırları içerisinde Avrupa ve Asya'yı hiç zorlanmadan birleştiren, 
Marmara Denizi'nin bitişiğindeki Osmanlı varlığının ferah büyüklüğü ve 
birliğiyle hala ilginç ve kabul edilebilir şekilde iç içe geçmektedir. Genel 
anlamda bakıldığında, dünyanın ihtişamlı ve en büyük şehirleri başlangıçta 
(çoğunlukla yabancı ve hatta düşman) göçmenlerden oluşan sakinleri 
tarafından kaçınılmaz bir şekilde değiştirilen, düzenli olarak yeniden 
yapılandırılan (örneğin çaresiz savaşlardan veya doğal afetlerden sonra) ve 
yerel düzeyde oluşturulan göstergelerle dünya tarihinin ana hatları boyunca 
anlık olarak anılan fırsatçı barınma ve ticaret çalışmalarından hayatta kalan 
mekanlar olmuştur. 

Neredeyse tamamen bütünleştirilmiş ticaret ve teknoloji ile anılan çağa -
tehlikeli bir zamana - yaklaştıkça, Calcutta, Chicago, Beijing ve Berlin 
kadar geniş bir aralıktaki şehirlerin yakın zamanda gördüğü en faydalı 
mimari değişikliklerin "yakın zamana ait olduğu" fark edilebilmekteyse de, 
bunlar daha eski geistlich (tinsel) veya semiyotik açılardan "geçmişten" 
veya anlaşılabilirlikten giderek uzaklaşmaktadır. 

Yeni şehir kuramında, Roma gibi iyi hatırlanan muazzam şehir örnekleri 
sıkı sıkıya takip edilemez: yeni şehirde eski anıtlara hala yer verilebilir- ve 
bölgesel güzellik belirli derecede kurtarılabilir - ama şehrin sade 
işlevselliği (soyut işlevin ve teknolojik gücün verimliliklerini) her türlü 
anlaşılabilir geistlich (tinsel) nostaljisine tercih etmesi gerekecektir. Kö
künden giderek uzaklaşan bir insanlığa hizmet edecektir - ve dolayısıyla, 
kaçınılmaz bir şekilde, acımasız hayatta kalma uğraşının gerekliliklerinden 
dolayı (yine) Avrupa'ya doluşmuş olanlar gibi, günümüzün çoğunlukla 
talihsiz (kolayca ayırt edilemeyen) nüfuslarına hizmet edecektir - hizmet 
etmelidir. Burada, paraya odaklı dünyamızın fırsatçı ticaret şehirlerinin 
sadece standart, geçici ve atalet içerisindeki işlevlerinin ötesine geçebile
cek ve geçmesi gereken işlevsel çağdaş şehir modellerinin ne olduğu 
sorusunun daha dikkatli bir şekilde ele alınması ihtiyacı baş göstermeye 
başlar. Örneğin Oslo'da yaşayan ve misafirperver bir şehrin kaynaklarını 
New York'un karmakarışık sakinleri kadar neredeyse tüketmiş olan 
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başlar. Örneğin Oslo'da yaşayan ve misafirperver bir şehrin kaynaklarını 
New York'un karmakarışık sakinleri kadar neredeyse tüketmiş olan 
Pakistanlıların, şehirlerinin vaatleri ve geçmişi konusunda kendilerine ait, 
ayırt edilebilir bir okumaya sahip oluşu aklıma geliyor. Veya büyük afetlere 
sahne olmuş mekanlar - en yakın zamanda Karayiplerde ve Amerika'nın 
Güneyinde en temel hayatta kalma imkanlarının ötesinde yeniden inşa söz 
konusu olamaz (veya söz konusu olamayabilir). 

Benim savıma göre, "estetik" teriminin doğanın güzellikleriyle 
karşılandığı söylenen veya (Kant'ın mantıksızca ısrar ettiği gibi) "ahlak 
benzetmeleri" olarak adlandırılan kavramlarla bütünleşmek üzere 
değiştirilen "umursamaz" ve "durağan" zevklerinden ziyade, insan 
ölçeğindeki "takdir ve kabullerin" önceliğini ifade eden bir terim haline 
geldiğini varsayarsak, çağdaş şehrin estetiğinden bahsederken, 
"medeniyete" ilişkin meselelerin açık, kapsayıcı ve cömert bir şekilde 
değerlendirilmesi - yani, bir şehrin Lebensform'unun (yaşam biçimi ya da 
şekli) (yine Wittgenstein'ın yanında ve dolaylı olarak Kant'ın karşısında yer 
alarak) tam ifadesine ve gösterimine yönelik eleştirel bir pratik ile ele 
alınması - çok mantıklı olacaktır. Kant'ın fiili (veya bilimsel), ahlaki ve 
estetik yargı mantıkları arasında var olduğunu düşündüğü ayrıklığın çok 
faydasız olduğuna kanaat getirdim - hatta insan varlığının birincil 
ihtiyaçları ve zaferleriyle en kenardan bağlantılı nedenlerden, buna absürt 
bile denebilir. Ayırt edilmesi gereken farklı yargı türleri ve kuralcı değer 
biçme şekilleri gerçekten de vardır, ancak bunların işlevsel farklılıkları 
hiçbir zaman bilim, ahlak ve zevk arasında düzgün veya ayrık bir şekilde 
dağılmaz. Medeniyete ilişkin meseleler bir toplamda ve bütüncül -
esinleyici ve kendini ifade edebilen hususlar - olarak değerlendirilemez -
şehirlerin barındırdığı ve imkan tanıdığı toplu nüfusların yaşamlarının 
etrafında sıralanan fiili, tutarsız, ahlaki, siyasi, takdire dair ve benzer 
düşüncelere dayanan geçmişe ve topluluğa bağlı meselelerden teşkil 
edilen, zorlamadan uzak ve değişken bir karmadan oluşmak zorundadır. 

Wittgenstein, Lebensform (yaşam biçimi ya da şekli) ile neyi kast ettiğini 
hiçbir zaman analiz etmemiştir. Aslına bakılırsa, bu alana merakıyla 
tanınan Newton Garver bu fikir için mantıklı bir Kantvari okuma 
getirmiştir.4 Ancak, Garver'ın sunduğu çözümün doğru olması mümkün 
değildir, çünkü Lebensform (yaşam biçimi ya da şekli) bir geçmişe sahip 

4 

Bkz. Newton Garver, This Complicated Form of Life: Essays on Wittgenstein 

(Cambridge: MiT Press, 1989). 
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olmalıdır ve Kant'ın deneyüstü çabalan - dillere veya şehirlere uygulan
masına bakılmaksızın -geçmişe sahip olamaz. Ayrıca, bu topluluğa dayalı 
bir yapı olmalıdır: bir kez daha, belirli derecede bütüncül bir yaklaşımla 
yorumlanan doğal bir dile veya yaşayan bir şehrin, bir halkın veya (hatta) 
bir ulusun ve benzer alanların işlevselliğine yönelik anlayışımıza uyarlanır 
- kaybeder, kazanır, amaçlı (belki de biçimsiz) geçmişine anlaşılabilir bir
biçim sağlamak için gerekli olan neyse ona dönüşür. Bu nedenle, Kantvari
veya Hegelvari olması mümkün değildir. Wittgenstein her ayrıntısında
tarihe dayalı bir düşünceyle karşı karşıya kalmış olmasına karşın, tarihi
oldukça şüpheci bir bakışla değerlendirmiştir. Burada, Investigations (ve
ilgili yazılar) için ifade ettiğimiz bu (önemli) hususun, gözden
kaçamayacak bir geçerlilikte olmasına karşın neredeyse hiçbir zaman
açıkça ele alınmamış olması ironiktir. Wittgenstein'ın şehir benzetmesi dahi
insan yaşamının geçmişe dayanan boyutuna denk gelir. (Hatırlatayım,
Noam Chomsky'nin tanınmış siyasi çalışmaları kaçınılmaz bir geçmişe
bağlılık sergiliyor olsa da, aynı kayma Chomsky'nin yapıca Kantvari ve
aynca Kartezyen nitelikte olduğu iddia edilebilecek ilk dil anlatımında da
söz konusudur.) Sorumluluk sahibi bir şehrin, kendi başarılarının maddi
hafızalarını bilerek ve isteyerek silmemesi gerektiği kanısındayım.

Buradaki düşüncem biraz daha derine gidiyor. Wittgenstein'ın yukarıda 
belirtilen hatlarda geliştirdiği Lebensform (yaşam biçimi ya da şekli) 
kavramının, dillere veya şehirlere veya insan yaşamının veya geçmişin 
kendi çeşitli biçimlerine yönelik medeniyete bağlı takdire uygulandığında, 
insan dünyasına ilişkin faydacı her kavrayışta belirgin ve gerekli bir 
ilerleme olarak tasarlanabileceğini iddia etmek istiyorum. Bana göre, 
açıkça geçmişe bağlı olanın genel olarak (ve hatta klasik faydacılar 
arasında dahi) görmezden gelinmesinden dolayı, bu husus mükemmel 
düzeyde aşikar bir ekleme olacaktır. Ancak, bu kavramın ana teması dil, 
şehir ve insan takdiri çalışmalarına doğrudan uygulanabilir olmasaydı, 
gerçek anlamını ona geri kazandırmak bir işe yaramayacaktı. En kısa 
şekilde ifade etmek gerekirse, lebensformlich (yaşam biçimi ya da şekli), 
geistlich (tinsel) ve sittlich (sözlemsel)-(hem birleştirici hem de müşterek 
anlamda Kasıtlı - temelinden yükselir. Burada, Kasıtlı (JntentionaD 

kelimesinin baş harfini -bir sanat terimi olan "I" ile -büyük yazarak, tüm 
insan faaliyetlerinin ve üretiminin kültürel ve söylemsel açıdan kayda 
değer ve karakteristik, içkin olarak yorumlanabilir ve medeniyete dayalı bir 
yolla taşınmakta olduğunu ifade etmek istiyorum. Hem şehirler hem de 
diller göstergebilimsel özelliklere sahiptir ve yalnızca uygun talimatları 
almış hedef kitlelerince tam olarak anlaşılabilir. Şehrin estetiğinin -
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(Kant'ın ifadeleriyle) estetik olarak değil -medeniyete bağlı yollarla en iyi 
şekilde toplanabileceğini de belirtmek isterim. 

Bu fikrin çekiciliği, ahlaki, siyasi, estetik, dini, bilimsel e benzeri nitelikteki 
ifadenin ayrıştırıcı bir şekilde ele alınmasına karşı direnişinden 
kaynaklanır. Her insan yaşamının veya sanat eserinin veya insan 
davranışının kendi başına bir tarih ve bir işaret olduğunu düşünmeniz yeter. 
Burada içkin olarak bütüncül bir kavram söz konusudur: başlangıçta 
birbirinden ayrı (ve daha sonra bir şekilde birbirine bağlantılı) unsurların 
eklenmesiyle yakınlaştırılamaz. İnsan varlığı (her şekliyle) bütüncü bir 
geçmişi oluşturur. 5 Bütünün anlamı, onu oluşturan parçaların anlamlarına 
hükmetmelidir. Bu nedenle, bütün her zaman bir bütün olarak kendi 
algılanma biçiminde oluşan bir yapıdır - ki bunun Hegel'in Kant'ın 
deneyüstü olması imkansız bütünleştirilmiş pratiğine yönelik geçmişe 
dayalı yeniden okumasının kendisini telafi eden hattını oluşturduğunu 
söylemeliyim.6 İnsan dünyasına yönelik geçmişe dayalı veya kasıtlı okuma 
içkin ve çözünmez bir şekilde bağlantısaldır ki bu da kuşkusuz fiziksel 
bilimlerin genişleyen vaatleri ile insani veya geistlich (tinsel) bilimler 
arasında genişleyen ile Kasıtlı olanın kaçınılmaz birlikteliği arasındaki 
bastırılamaz farkı açıklar. Diğer bir deyişle: var olmak için, Kasıtlı olan 
maddi dünyaya uygun bir şekilde yerleştirilmelidir. Ancak, son olarak 
evrimsel açıdan kendimizin "yıldız tozundan" ibaret olduğunu kabul 
edersek, bu tezi kaba gerçekliği dışında çok anlayamasak da, zihinsel, 
kayda değer ve Kasıtlı olan, maddi dünyanın kendisinden yükselen 
biçimleri temsil eder. 

Sonuç açıktır. Nihai olarak, insan dünyası - ve hatta hayvan zekasının 
dünyası - çözülmemiş bir gizeme ev sahipliği yapar: cansız maddi dünyada 
zihnin Kasıtlılığının - söylemsel olsun veya olmasın - ortaya çıkma 
hikayesi. Kendimizi gizemin "bu yanında" bulunuruz; yani, kendi fiili 
varlığımızı tutarsız bir şekilde inkar etmeden gerçeği de inkar edemeyiz. 
Dil ve şehir anlayışının ve takdirinin taşınmasındaki anahtar tam da burada 
yatar. Bir şehir en temelinde bir insan yapısıdır, kendiliğinden ortaya çıkan 
melez bir nesnedir (bizden veya sanat eserlerinden uzak değildir) ve maddi 

5 Aslına bakılırsa, Historied Thought, Constructed World: A Conceptual Primer far the 

Turn of the Millennium (Berkeley, University of California Press, 1995.) yayınımın ana 

teması budur. 
6 

Bu ifadelerden yola çıkarak, dile ve şehre yönelik faydacı kavrayışın -ve (etkisi açısından) 
burada ileri sürdüğüm felsefenin - Hegel'in idari inovasyonunun kasten basitleştirilmiş 
(gizeminden arındırılmış) bir türevi olarak rahatlıkla okunabileceğini cesaretle iddia 
etmek isterim. "Faydacı" kavrayışın temel noktası, örneğin Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel's Lectures on the History of Philosophy: Medieval and Modern Philosophy, vol. 3 
(Lincoln: University of Nebraska Press, 1995) yayınının Kısım Üç Bölüm lll'ünde Hegel'in 
Schelling'in felsefesine yönelik tartışması ve "Nihai Sonuç" başlıkları altında (ss. 512-554) 
ss. 525-526 ile ortaya koyulan ipucunun ışığında kolaylıkla incelenebilir. 
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bir mekanın doğal olarak gerçekleşen dönüşümüdür ve dönüşüm 
sürecindeki önemini ortaya koymak için şifreleri çözülebilecek, Kasıtlı 
olarak tasarlanmış bir bütün olarak, tüm nesnelerinden teşkil olur. 

Bu tanımlamayı geçici bir değerlendirme olarak kabul etmeye tamamen 
hazırım; ancak, bunun yerine açıkça gelebilecek başka hazır bir yol da göre
miyorum. Paradigmamız kelimelerden ve cümlelerden, yani göstergebilim 
araçlarına dönüştürülmüş çeşitli maddi işaretlerden oluşuyor. Benlikler 
veya insanlar (yaşayan yaratıklar) düşünüldüğünde, elimizde daha iyi ama 
hala yetersiz bir ipucu var: insan çocuğu, anadilini öğrenmeden önce de 
akıllı bir primattır; bu nedenle, (insan çocuğu açısından) dil konusunda 
herhangi bir ön bilginin bulunmadığı bir başlangıç noktasından gerçek bir 
dilde ustalaşmaya uzanan süreci aslında kolaylaştıran - ve bu süreç için 
gerekli olabilecek - (bir dil değil) kesin bir iletişim pratiği olarak bir mimik 
veya kırma dil işaretini uydurarak kullanma konusunda yetişkin insanlarda 
ve insanların evcil hayvanlarında gözlemlenen kabiliyete benzediğini 
söyleyebileceğim Kasıtlı hareketler konusunda anlık olarak yeti kazana
bilir. Buna ek olarak, insan açısından, hareketle iletişimin ötesinde ilk dil 
becerisi kazanma (yani, fark edeceğiniz gibi, insan olma) anında, primatı 
insana dönüştürme sürecinin düpedüz bir kurgu olarak başladığını itiraf 
etmeye de hazırım. Burada, bir dili konuşma kabiliyeti kazanılırken, aynı 
zamanda kendine atıfta bulunma kapasitesi de gelişir (bu aşamada, kendisi 
için ayırt edilebilir bir nesne olacak veya buna dönüşecek olan belirgin bir 
benlik henüz söz konusu değildir). 

Benlik, kendine başvurma ustalığından yine kendisine başvurarak ve ken
disini yansıtarak, özyineleme ile benlik haline gelir. Aynı şekilde, çocuksu 
karalamalar aşina kurguyla birlikte çizimlere dönüşür; ve kuşkusuz, aynı 
kural konuşma için de geçerli olmalıdır. İçerisinde yaşamın devam ettiği 
mağaraların ve birbirinden ayırt edilebilir mağara veya buna benzer yapı 
gruplarının aile bireylerinden oluşan, birbiriyle uygun şekilde etkileşimde 
bulunan nüfusların ortaya koyduğu bütün bir mahallenin ilk dönüşümünde 
de benzer bir sürecin işlediğini düşünüyorum. Wittgenstein'ın iddia ettiği 
gibi, bir kasaba işlevsel bağlamda bir kasabaya veya köye dönüşmeye baş
lar. Dolayısıyla, şehirlerin ve dillerin analizleri birbirlerine yaklaşır; benlik
ler veya insanlar her ikisinde de barınır - farklı şekillerde ama birbiriyle 
bağlantılı gerekçelerle: ifade etmek gerekirse, toplu yaşamın bağlarını ve 
işlevselliklerini güçlendirmek için. Bu, insan yaşamının ana kılıcı kuralla
rının öne çıkan meselelerinin kaynaklarını fark etmek için atılacak bir 
adımdan ibarettir. Zira insan benliği dile gelmiş kültürün bir eseriyse, 
kurallılık da öyle olmalıdır. 7 

7 
Bkz. kendi yayınım olan Toward a Metaphysics of Culture (Landon: Routledge, 2016, 

Ch.4; and Three Pardoxes of Personhood: The Venetian Lectures (2016), ed. Roberta 

Dreon (Venice: Mimesis lnternational, 2017). 
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Söylemsel açıdan konuşabilen ve düşünebilen yaratıklar olarak insana 
dönüştüğümüzde, ciddi ölçüde değişmiş yaratıklar haline geliriz. Çocuk 
primatlar halindeyken dahi dilde ustalaşma kabiliyetine sahip oluruz. Bu 
kadannı kesin olarak biliyoruz. Ancak, itiraf etmeliyim ki, yetenekli cüce 
şempanzelerin bile dilde ustalaşma yönünde ancak acemi bir adım 
atabildiğine inanıyorum: Kanzi'nin bildirisinde anlattığı başanlar umut 
vaat edici olmanın ötesine geçememektedir. Sonuç olarak, burada 
açıklanması gereken gizem iki katmanlıdır: - dilbilimde ustalaşmanın nihai 
olarak bağlı olduğu - dilde ustalaşma düzeyinin çok altında olduğu 
görülmeye başlayan tüm etkili zihinsel güçlerin biyolojisi ve (sosyal 
yetiştirme süreci sayesinde) dilde gerçekten ustalaşan yaratıklann (benlik 
kazanmak amacıyla) geçirdiği melez dönüşüm. Süreç içerisinde, bu 
yaratıklar (insan çocukları) doğanın diğer üyelerinde görülmeyen yansıtıcı 
yepyeni zihinsel güçlere ulaşır. Benim vurgulamak istediğim, bu ikili 
muammanın kırılganlığıdır. Örneğin, eğer insan çocuklarının yetişme 
süreci tamamıyla robotlarla yürütülürse, insan çocuklarının yaşamlarının 
ilk yıllarında dil becerisine asla ihtiyaç duymaması ve bu noktadan sonra da 
dil becerisini şu anda gösterdikleri kabiliyetle kazanamaması tamamen 
mümkündür. Büyük ölçüde görmezden gelinen bir noktaya parmak basmak 
istiyorum: çocuklar insana dönüşürken yoğun bir şekilde geçmişe 
bağlanırlar: olgunlaşma biçimleri, tarihi yaşama biçimi haline gelir. 
İnsanlar ve diğer tüm türler arasındaki mutlak farkın temsili de aslında 
geçmişe dayalı varlığının devamlılığından (kısaca, insan olmalarından) 
gelir. İlginç olan, insan geçmişindeki teknolojik başarılarının hafızamızın 
derin devamlılığını ve insan yapımı geçmişimize yönelik anlayışımızı 
tehdit etmeye başlamasıdır. İnsan ırkının ve kariyerlerimizin İnşasına 
(Bildung) yönelik kavrayışımızda muazzam boşlukları hoşgörüyle kabul 
ediyoruz: geçmişleri üzerinde güvenilir bir hakimiyet kazanıp bu 
hakimiyeti muhafaza etmeden, arşivlerimizden güç alarak, bilimlerimizin 
ve teknolojilerimizin ustalığı konusunda kendimizi ikna edebiliyoruz. 

Burada yapılan çok sıradan numarayı görmeye başlıyorsunuz. İnsanların 
kültürle bezenmiş dünyası, maddi dünyanın seçtiği kısımlarını "Kasıtlı" bir 
işlev görecek şekilde dönüştürüyor: bu dönüşüm, göstergebilim, dilbilim, 
dil biçimleri, temsil, ifade ve diğer birçok alanda gerçekleşiyor. Dünyamız 
bunu primat çocukları acemi insanlara dönüştürerek ve bir anadilin 
ustalığıyla ve yeterli bir Lebensform (yaşam biçimi ya da şekli) ile 
yetiştirerek kararlılıkla yapıyor. Bir dili öğrenmenin ilk adımı tamamıyla 
kurgusal niteliktedir. Çocuklar konuşmaya başlamadan önce konuşmayı 
taklit eder; böylece, insan olmadan insan olmayı taklit eder ve güneş gibi 
doğan kendine başvurma pratiğine ve bu pratiğin mümkün kıldıklarına 
anlık olarak güvenerek insana dönüşür. Kendilerine başvurma ve içteki 
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düşüncelerini ve sonrasında da kasıtlı nesneleri ve ürünleri benzer bir 
dönüşümden geçen diğer yaratıklarla paylaşma pratiğine güvenmeyi 
öğrenirler; bu kabiliyet, yalnızca kendilerine ait Bildung ile mümkün 
kılınır. Bireysel yetkinlikleri kendi başına toplu yaşamlarının bir ürünüdür: 
dönüşeceklerine inandıkları insanlara dönüşürler; gerçek hayatta - kendi 
edimleriyle - dünyalarının iyi niyetlerini doğrulayan, aşinalıkla gösterge 
olarak kullanılan nesneler yaratırlar. Öyleyse şehir, onların başarılarının 
tanığıdır. Kasıtlı dünyanın görülmeye başlanan karmaşıklıklarına ancak 
Kasıtlı bir yaklaşımla müdahale edilebilir. Bu dönüşümleri doğrulayamaz 
ve inkar edemeyiz - bunu yaparsak bir döngüye girmemiz gerekir. İnsan 
ediminin eşsiz imkanlar tanıyan koşullarından çıkış yapamayız. Bizi 
özgürleştiren kabiliyetlerimizin içerisinde gönüllü mahkumlarız ve bu 
nedenle, kendimizi yeniden icat ederken, paylaştığımız kamusal 
geçmişimize ve göstergelerle bezenmiş dünyamıza yönelik kavrayışımız 
bağlamında nihai amaçlarımızı da icat ederiz. Bu açıdan, şehir muazzam bir 
hediyedir- her gün sonsuz değerlendirme imkanları sunan bir nesnedir; bir 
kendini icat etme ve eleştirme ve kamusal ve özel hayatı takdir etme 
laboratuvarıdır; hemen yanı başımızdaki medeniyet sorunsallarının doğal 
ev sahibidir. Kişisel kimlikteki koşulları bu derecede anlamak için, 
Hume'un ve Kant'ın insanlığı ele almaktaki birbiriyle yarışan yoksulluğunu 
anlamak gerekir. 

Şimdi - doğal dillerde ve şehir hayatında ustalığın bir Lebensform (yaşam 
biçimi ya da şekli) üzerinde ustalık olduğu varsayımının gücüyle -
Wittgenstein'ın Lebensform (yaşam biçimi ya da şekli) kavramının doğru 
tanımı olduğuna inandığım bir hususu açıklamak isterim. Bu husus, daha 
önce de belirttiğim gibi, insan dünyasına rasyonalist (veya sadece 
deneyimci) değil, belirgin ölçüde faydacı bir yaklaşıma yakındır. Felsefi 
açıdan yorumlandığında bir şehrin ne olabileceğine dair asıl soruya 
verdiğim yanıtın belirleyici ipucu da burada yatar. 

Bir Lebensform'un (yaşam biçimi ya da şekli) işlevi - bu nosyon, Husserl'ın 
aslında çok farklı olan Lebenswelt (yaşam dünyası) nosyonuyla çakışır, 
ancakLebenswelt (yaşam dünyası) (Husserl'ın felsefi vizyonuna göre insan 
düşün ve bilgisinin belirgin dünyası) - işlevi geçmişe dayalı olmasına 
bakılmaksızın - (Wittgenstein'ın aksine, Husserl'ın ifadesiyle "olgusal 
azaltma" yoluyla) daha önceki, varsayımsal olarak daha temel (yani evren
sel ve değişmez) bir kavramsal yaşam ve düşün katmanına (uygulamada, 
rasyonalist veya temelci bir anlayış platformuna) geri dönmeye yönelik 
kaçınılmaz ihtiyacı temsil eder ki, Husserl'a göre bu dönüş doğru bir şekilde 
sağlanmazsa, bizi sadece geçmişe dayalı ve doğal başa çıkma süreçlerinin 
içkin bozulmalarına ve saçmalıklarına mahkum etmelidir. 
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Wittgenstein'ın Lebensform'u ("yaşam biçimi") sıradan insan hayatında 
şans eseri gerçekleşen bir dizi döneme ilişkin olarak dile dökülmüş 
kültürün değerlendirici bir eseri olan (ve kültürdeki yaratıkların geçmişe 
dayalı becerilerine bilgi sağlayan öz kültürün yaratıcı becerilerine imkan 
tanıyan tablo işlevi görebilen) yaklaşık (genel) bir izlenimden fazlasını asla 
karşılayamamıştır. Bu tablo tipik olarak tam açıklıktan uzaktır; varoluşsal 
bir düzene oturtulmuştur; sürekli değişmektedir; hoşgörülü bir çokluğa 
sahiptir; belirgin bir şekilde bütüncüldür; bir şehirde yaşayan bir şekilde 
gevşek bağlarla bütünleşmiş bir nüfusun veya (daha da soyut ölçekte) daha 
sonra kasıtlı bir şekilde bir araya gelerek şehirler oluşturmaya 
başlayabilecek (şehirden büyük) bir ulusun veya halkın veya topluluğun 
veya kabilenin toplu olarak paylaştığı pratikleri ve işleyiş biçimlerini 
haritalandıracak şekilde yorumlanır. 8 Wittgenstein'ın Investigations yayını, 
kendisini destekleyici kanıtlar ve savlar sunmaktadır. 

Kısaca, Lebensform (yaşam biçimi ya da şekli)-Wittgenstein'ın ifadesiyle 
- düşüncenin ve konuşmanın ve edimin etrafında sıralanan kazanılmış bir
toplumsal akış hissidir ve habitus'tan uzak değildir (Pierre Bourdieu'nun
Fransa'da veya Kuzey Afrika Berberlerinin arasında olmasına
bakılmaksızın, belirli bir köyün veya kasabanın yaşamına ayak uydurmuş
bir halkın geçmişe dayalı pratiklerine bilgi sağlayan "mevcut durum"
kavramı).9 Burada, dile dökülmüş insan yaşamının tüm biçimlerinde -
belirgin olarak yerel veya bölgesel pazarların veya kasabaların veya
şehirlerin içerisinde, her türde ve biçimde ortaya çıkan iki dilli karşılaş
maları küreselleşmiş iletişimin en kapsayıcı biçimlerine ulaşana kadar içine
almak üzere - sürekli olarak kasıtlı bir yaklaşımla kendisine yaklaştığı
gerçeği, çeşitliliğe ve yaratıma elverişli, resmiyetten uzak ve geçici bir
şekilde ortaya koyulmaktadır. Faydacı bakışla değerlendirildiğinde, bu
tablonun belirginliği aynı zamanda beklenmedik - çarpıcı (yerel bir
şivenin, daha kapsayıcı bir dilin hakim olduğu mekandaki hali gibi) -değiş
ken, amaçlı, toplu yaratımların hissedilen ihtiyaçlarına yanıt verici ve
bağlarında resmiyetten uzak niteliğini koruyan, birbirinden ayırt edilebilir
düzensizliklerde yatar. Belki de şehir estetiğinin sadece peyzajdan veya
Kant'ın estetik formülünden belirgin ölçüde farklı olduğunun değerlendiril
diği bağlamı çoktan kavradınız.

• Bkz. Edmund Husserl, The Crisis of European Sciences and Transcendental
Phenomenology, çev. David Carr (Evanston: Northwestern University Press, 1970), Pt.
IIIA. 
' Bkz. Pierre Bourdieu, The Logic of Practice, trans. Richard Nice (Stanford: Stanford 
University Press, 1990), özellikle Kit. l, Ch. 3. 
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Buna göre, estetik açıdan - veya benim savıma göre takdire dayanarak -
yaklaşıldığında, şehir sonsuz kez yorumlanabilecek, kendisini yorumlayan 
Kasıtlı bir yapıdır ve karakteristik tablosu (insan edimleri ve hareketleri ve 
üretimleri ve yaratımları ile) olarak adlandırabileceğimiz çarpıcı kişiler ve 
olaylar anlık olarak yorumlayıcı, yorumlanabilir ve sürekli olarak 
yorumlanan nitelikte olduğu kadar, kendisini toplumsal veya geçmişe 
dayalı zamanı içerisinde sürekli olarak değiştirir. Açıkça görülebileceği 
gibi, şehir hayatı insan tarihinde giderek daha çok kayırılmaktadır. Bunun 
nedeni büyük ölçüde hükümet, sınai üretim ve mal ve hizmet dağılımındaki 
verimsizlikler olsa da, aynı zamanda varlık ve güç kazanmak için öncelikli 
olarak kullanılan yollarla ortaya çıkan rekabet avantajı da burada baskın bir 
rol oynamaktadır. Bunu görmek için, Çin'in köylü nüfusunu bu amaçla inşa 
etmiş olduğu büyük boş şehirlere taşımak için harcadığı muazzam çabayı 
düşünmek yeterlidir. Bu şehirlerin tarihi yoktur; bunlar için uydurma bir 
tarih ve uygun bir Lebensform (yaşam biçimi ya da şekli) gerekli olacaktır. 
Ancak, bana göre, tüm insan ırkı bundan çok uzak olmayan bir şekilde 
köklerinden giderek uzaklaştırılabilir ve sadece insanların dünya üzerin
deki göçlerinden dolayı, geçmişinden ve kamusal hafızasından mahrum 
kalabilir. Bu sürecin hiçbir zaman tamamlanmasına gerek de yoktur; ancak, 
anlamlı insan yaşamının içkin kırılganlığını giderek daha ikna edici bir 
şekilde gözler önüne serebilir. Yeterli bir geçmişe dayanan Lebensform 

(yaşam biçimi ya da şekli) - veya şehir - ile elde edilebilecek temel katma 
değerler en ileri teknolojilerimizde görmezden gelinebilmektedir. 

Darwin sonrası okumama göre, insan evriminin eşsizliği, kısmen insan 
yaratığının bireysel veya toplu olarak kendi kariyerine biyolojik 
niteliğinden gelen ayırt edilebilir bir telos ile uyumlu bir şekilde 
hükmedebildiğine dair bir işaretin bulunmadığı gerçeğinden gelir. Bu kesin 
bir gerçektir (ve nihayetinde istikrarı bozar): ortada doğal herhangi bir telos 

yoktur. Yalnızca insan olmak dahi, medeniyete dayalı olarak oluşturulan 
edimsel amaçların istikrarlı ve yeterli düzeyde benimsenmesi açısından 
daimi bir risk oluşturur. Örneğin, güneşin biçilen ömrü insana özel 
planların veya seçeneklerin hesap edilebilir bir şekilde uyarlanması 
imkanının tamamıyla ötesinde olsa da, güneşin "belirli bir süre sonra" 
sönmesine ilişkin ihmal edilebilir değerlendirmelerimizde gözlemlenen 
derin anlamı bu bağlamda açıklarım. Bizler, evrenin son göçebeleri 
olduğumuzun tabii ki farkındayız. Bu açıdan, şehirlerimizin ve benzeri 
yapılarımızın estetiğine sırtımızı dönmekten başka seçeneğimiz yok. 

Hayvanlar devredilebilir bir Umwelt, ekolojik veya tarih-dışı bir niş 
içerisinde yaşama eğilimindedir - bu da, hayvanların tabii ki itiraz 
edemeyeceği doğal bir erekselliği doğrular. İnsanlar, amaçlı bir şekilde 
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yapılandırdıkları düzenleri içerisinde yaşamak zorundadır; ancak, o zaman 
kendi mutlak amaçlarını (kendi edimsel kurallarını) icat (ve idame) 
etmeleri gerekir ve insanlar, asıl taahhütlerinin nihai geçerliliğini ortaya 
koyamayacaklannın da farkındadır. Şehir estetiği, insanlığın medeniyete 
bağlı olan "Nasıl yaşamalıyız?" sorusuna olan yanıtının öncelikli arşivi 
olarak kullanılabilir. Bu yanıtın bir kısmında, birbiriyle yanşan çok fazla 
yanıtın değerlendirilmesi gerektiği itiraf edilmektedir. Medeniyetle ilgili 
meselelerin ve yorumlayıcı pratiklerin açık ve çeşitli niteliğe ulaşması 
engellenemez. Ancak, o zaman da, en derin edimsel kurallarımızın 
geçiciliği - tarihsel geçerlilik meselesinin özü - takdire dayalı 
yorumlamanın sürekli kayan yönelimine bulaşmak zorundadır. İnsan 
yaşamının ihtiyaçları uygun bir soyutlama düzeyinde görece sabit kalıyor 
olsa da, insan yaşamının kuralcılıklan mutlak veya kendine münhasır bir 
geçerliliğe sahip olduğunu iddia eder ( ama ortaya koyamaz). 

Buna karşın, vereceğim yanıtın temel unsurlarından birinin insan yaşamı
nın bir bütün olarak taşıdığı geçmişe dayalı anlama tatmin edici bir mantık 
kazandırmak için oldukça yeterli koşulların sağlanması olacağından 
bahsetmiştim. Geistlich (tinsel) yaşamın kılıcı geçmişinin büyük ölçüde 
silineceği ve gelecekteki toplumların köklerinden uzaklaştırılacağı beklen
timde birazcık haklıysam, şehrin medeniyete yönelik amacı - yani makul 
önerisi -oldukça açıktır. Lebens/Orm'u (yaşam biçimi ya da şekli) ikna edici 
bir geçmişe sahip toplumlar yaratmak için sürekli olarak yeniden icat etmek 
zorunluluğuyla karşı karşıya kalacağız. En iyi edimsel kurallarımız dahi, 
koruyucu LebensfOrm (yaşam biçimi ya da şekli) ve buna eşlik eden 
geçmişlerden çok kolay bir şekilde ayrılırsa varlığını koruyamayacak. 
Burada, üstünlüğü ancak insanlığın tarihini - özellikle de kendi yerel geç
mişimizi ve bu geçmişin tüm ırkın hikayesiyle olan bağlantısını doğrudan 
etkileyen kısmını - elimizden geldiğince eksiksiz bir şekilde muhafaza 
ederek elde edebiliriz. 

Örneğin, her şeyi birden değerlendirdiğimizde, Amerikan Anayasası'nı 
imzalayan tarafların kölelik meselesi için planladıkları çözüme yönelik tüm 
atıfları asıl metinden çıkarmış olmalarının ciddi bir hata olduğuna 
inanıyorum. Bana göre, bu meselenin silinmesi tek başına Amerika Birleşik 
Devletlerinin ırkla ilgili sorunlarını çözmekte neredeyse tamamen başarısız 
olmasını açıklayabilir; bu sorunların belki de önümüzdeki yüzyıllar 
boyunca ciddi bir düzensizlik arz edeceği birçok belirtiden anlaşılmaktadır. 
Diğer bir deyişle, kölelik meselesine yönelik olası bir çözümün ortaya 
koyulmaması, Amerikan şehirlerinin algılanma ve takdir edilme 
biçimlerini olumsuz etkilemiştir. Bu düşünceyi, maddi tarihi ( anıtları, 
peyzajı ve önemli mimari eserleri) silerek yok etmenin olası sonuçlan 
konusunda ipucu vermesi için ifade ediyorum - medeniyete bağlı takdir ile 
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ahlaki ve estetik yargının özerkliği olarak yavanca kabul edilen kavram 
arasındaki fark sorulduğunda, bu düşüncemle Kant ve tüm Batı felsefesi ile 
berabere kalırım. 

Maddi geçmiş aynı dönem boyunca etkili (ve belki de kasıtlı) bir şekilde 
silinmeseydi, Amerika Birleşik Devletlerinde Amerikan kamu hayatının 
bütününde (İç Savaş'tan şu ana kadar) meşru müdafaa (veya benzeri 
amaçlar) adına işlenmiş olan ırka bağlı suçların bu kadar yüksek bir sayıya 
ulaşamazdı. Burada, toplu (dile dökülmüş) yaşamın çıkmazları kendilerini 
hissettirmeye başlar. Homo sapiens primat türünün birbirini izleyen çocuk 
primatların dönüşümüyle tekrarlanan dönüşümünün- kendi eliyle (gerçek
çi olarak) dilde ustalığa ulaşma yolunda - aslında boylamsal ve seri olarak 
(yani dışsal ve içsel Bildung aracılığıyla) gramatik açıdan kurgusal bir 
insanlık evresinden geçtiğini vurgulamalıyım. Dolayısıyla, yeni oluşan 
benlikler sözde tarihlerdir ve tabula rasa'ya çok yakındır. Kendi kültürle
rinin kamusal hafızasında sürekli olarak talimatlandırılmalan gerekir. Bu, 
maddi şehirlerin işlevselliğinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Amerika'nın 
Güneyindeki şehirlerde 1960'larda (Güneyin yenilgisinden neredeyse yüz 
yıl sonra, Vatandaşlık: Haklan hareketinin zirvesinde) İç Savaş kahraman
larının anıtsal heykellerinin dikilmesi ile ortaya çıkabilecek yıkıcı olasılık
ları görmemek mümkün değildir. 

Ancak şimdi, kendimi bu denemeyi tamamlamak zorunda hissediyorum. 
Şehirlerin kabul ve takdir edilmesine özellikle dikkat edilmek üzere, estetik 
"nesnelerin" karakterize edilmesine yönelik kültürel vasfa sahip olası her 
ilgiyi kapsayacak bir gözle, estetik takdire (yaygın olarak benimsenecek) 
"medeniyete dayalı" bir yaklaşımı tavsiye ettim. Kant'ın estetik ve ahlaki 
özelliklere yönelik kuramına benzeyen herhangi bir kuramın olağandışı 
sadeliklerini artık geride bıraktığımıza inanıyorum. 10 Tavsiyemi en kısa 
şekilde şöyle açıklayabilirim: estetik olanın tanımı ve takdirin analizi söz 
konusu ise, medeniyete dayalı olan "lebensformlich"ten ne az ne de fazladır 
- uygulamada, insan dünyasının normal işleyişinde yer alan unsurların
"geçmişe dayalı" ve "Kasıtlı" özelliklerini kapsayan her şeye ev sahipliği
yapacak şekilde tasarlanır. Estetik, ahlaki, siyasi, bilimsel, dini veya başka
yollarla dikkatli bir şekilde ayırt edilebilir olsa dahi, kuralcı özellikteki
yargıların kesin nesnelliğine veya evrensel geçerliliğine güvenim çok
azdır; bu ayrımların hiçbiri (bana göre) mantıksal açıdan ayırt edilebilir
şekillerde (örneğin Kant'ın tercih ettiği şekilde) ikna edici birer tanıma
kavuşamaz. Kuralcı yargı temelinde resmiyetten uzak, fırsatçı ve mantıksal
açıdan şekilsiz niteliktedir ve ( doğaya veya insan icatlarına yönelen) çoğu
yargıdaki gibi mümkün olan en söylemsel şekilde iletilen ve karakteristik

1
° Kant'ın etkili kuramına göz atmak için bkz. lmmanuel Kant, Critique of the Power of 

Judgment. ed. Paul Guyer. çev. Paul Guyer ve Eric Matthews (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000), ör. §§41-45. 
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olarak, kendi nesnellikleri veya geçerlilikleri veya mantıksal güçlerinden 
ziyade, zaman zaman karşımıza çıkan pratik menfaatlerimize ve krizleri
mize sağladıkları katkılar açısından, - kanunun uygulanmasında veya 
pratik anlaşmazlıkların çözümünde veya tıbbi bakım ya da başka temel 
hizmet sunumunda olduğu gibi uygun şekilde "öngörülmüş"11 özel amaçlar 
haricinde -daha faydalı olan hareketli ama ısrarcı menfaatlerden ve duruma 
özgü zevklerden etkilenir. 

Sezgilerime göre, çağımız ilerledikçe, olumsuz kuvvetlerin giderek artan 
riskleriyle karşı karşıya kalacağız - ve bu büyük ölçüde tarihin silinmesi ve 
insanlığın köklerinden uzaklaştırılmasından kaynaklanacak. Dolayısıyla, 
her noktadan ulaşılabilecek, karmaşık bir dünyanın kamusal hafızasını des
teklemesine ve kabul edilebilir bir yaşam kalitesini idame ettirmek için 
elinden geleni yapmasına imkan sağlayacak telafi edici, kendine dönük bir 
tarihe açıkça ihtiyaç duyulacaktır. İtiraf etmek gerekirse, benim öncelikli 
endişem budur. Modem dünya zaten anlık tarih hakimiyetinin sürekli ola
rak silinmesi tehdidini hissetmeye başlamıştır: şimdi dahi, dünyanın ruhu 
için büyük bir mücadelenin bıçak sırtında olabiliriz. Aslına bakılırsa, önü
nüzde duran bu makaleyi hazırlarken (2017 yılı Ağustos ayı itibarıyla), son 
yıllardaAvrupa'yı ve Amerika Birleşik Devletlerini güçlendirmiş olan "be
yaz üstünlüğü" kuvvetleri, ırk savaşı ve bariz faşizm artık (kasten şiddet 
içeren bir gösteriyle) Virginia Eyaleti'nde "parmakla gösterilen" 
Charlottesville şehrine kadar uzandı ve çok sayıda ölü, birçok yaralı, kasten 
olabilecek bir cinayet ve benzer şiddet olaylarının yaşanabileceğine dair 
örtülü bir tehditle ciddi zararlara yol açtı. Başta Barselona, Bedin ve Londra 
olmak üzere, Avrupa genelinde yakın zamanda buna benzer çok sayıda olay 
gözlemlendi. Batı demokrasisinin ve liberalizminin (yerel farklılıklar kabul 
edilmek üzere) uygulamadaki üstünlüğü, giderek güçlenen ve cesareti artan 
saldırıların tehdidi altındadır. Bu tür olaylar, bazı aşikar sebeplerden dolayı, 
"varoluşsal" olarak tanımlanabilir. Medeni açıdan, estetik takdirin (Kant'a 
ve sanattaki kuralcı eleştirilerin çoğuna karşı çıkarak söylemeliyim ki) be
lirgin ölçüde varoluşsal bir tutumu benimsemesi gerektiğini nedeni ve nası
lıyla görmemek imkansızdır. Aslına bakarsanız, kuralcı estetiğin şehirlere 
yönelik estetik veya medeniyete dayalı takdirin karmaşıklığı için makul bir 
açıklama getirmekten ne kadar uzak olduğunu ortaya koymaya çalıştım. 

11 

Burada, (analitik ön kabul) "öngörü" nosyonunu ve stratejisini C.I. Lewis'ten ödünç 

aldım. Bkz. C.I. Lewis, "A Pragmatic Conception of the A Priori." reprinted in [C.1. Lewis,] 

Collected Papers of Clarence lrving Lewis, ed. John D. Goheen and John L. Mothershead, 

Jr. (Stanford: Stanford University Press, 1970), ss. 231-239. "Faydacılık ve Rasyonalizm 

Arasında" başlıklı henüz yayımlanmamış bir makalede, Lewis'in "analitik ön kabulünün" 

Kant'ın kendi "deneyüstü ön kabul" terimi altında toplamak istediklerinin tümünü ne 

kadar yakından yakaladığını ortaya koydum. Lewis'in icadının avantajı, şeffaf geçerliliği ve 

ekonomisi ile Kant'ın ciddi ölçüde etkili önermesi için yeterli gerekçe sağlayamamasında 

yatar. 
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Bu estetik, fiili gerçekleşmelerin getirdiği uygun imkanların insan için 
mümkün kıldığı işlevsel yaşamın tümünü kapsamak zorundadır. Bu 
nedenle, küresel ısınmanın artmasıyla en yakın zamanda ortaya çıkan 
afetlerle birlikte, bir şehrin (veya adanın veya sahilin) hayatta kalma 
kabiliyetinin, tüm işlevsel ve algısal varlığının geçerli bir şekilde takdir 
edilmesi sürecinde görmezden gelinemeyeceğini belirtmekten kendimi 
alamıyorum. 

Ben - tarih dışı sistematikliğin rasyonalist veya mantıksal gerekliliğindeki 
ısrarından dolayı - Kant'ın görmezden geldiği pratik gerekçelerin ( örneğin) 
estetik ve siyasi dalgalanmaları arasındaki varoluşsal bağlantıya işaret 
etmek istiyorum. (Dolayısıyla: şehir estetiğinin hayati önemi ortaya 
çıkıyor.) Burada, örnek olarak Bordieu'nun Kabyle evine12 yönelik algısal 
takdirini ve Amerikanın Güney kesiminin büyük kısmında - en son 
Birmingham ve Baltimore'da - dikilen İç Savaş sonrası anıtlarının yakın 
zamanda itirazlara konu olan yorumlamalarını aklıma getiriyorum. Her 
halükarda, Kant'ın en çok bilinen estetik üstü iddialarındaki tamamen keyfi, 
cansız ısrarı kavramamak mümkün değil. Bu iddialara örnek olarak, 
estetiğin söylemsel olamayacağı, sınırlı menfaatler ile geçerli bir şekilde 
harekete geçirilemeyeceği, herhangi bir nesnel iddiada bulunamayacağı, 
ciddi ölçüde amaçlı ahlaki veya diğer kuralcı endişeleri kapsayamayacağı, 
doğada veya sanatta bulunan gerçek "şeylerin" sınırlı özelliklerini ele 
alamayacağı iddialan gösterilebilir. Bütün bunlar vahşi bir iradeye dayanır, 
sezgilere karşı gelir, insanların gerçek amaçları ve pratiklerinden 
tamamıyla uzaktır ve (tabii ki) "medeniyet açısından" tehlikelidir. 
Wittgenstein'ınLebensform'unun (yaşam biçimi ya da şekli) adil bir şekilde 
okunmadığı şikayetine dahil olursak, bence Kant'ın hiçbir şekilde 
destekleyemeyeceği, belirgin ölçüde güçlenmiş ve daha esnek bir 
faydacılık biçiminin bize imkan sağladığını göreceğiz. Beşeri bilimlerin ve 
müttefik disiplinlerin bütüncül niteliğini desteklediğini düşündüğüm 
avantaj da budur. Bu yeni imkanı, kuramsal yargı ile pratik dünyanın 
birbirinden ayrılamayacağını savunan ve geçmişe dayalı değerlendirmenin 
anlık durumlarına en üst düzeyde açık olan rasyonalizmin boşa çıkan 
beklentilerine karşı çağımıza uygun bir yorum kuramının atardamarı olarak 
okumamızı tavsiye ediyorum. Sahip olduklarımızın çok fazlasına alışıp, 
değerlerini bilmemeye başladık - ve değerlendirmelerimizin ve 
tahminlerimizin dikkatten ve geçerlilikten uzaklaşmasına izin verdik. 
Söyleyeceklerim bu kadar. 

12 Bkz. Pierre Bourdieu, "The Kabyle house ar the world reversed" Algeria 1960. trans.
Richard Nice (Cambridge and Paris: Cambridge University Press and Editions de la Maison 
des Sciences de l'Homme, 1979), No.133-154. 
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Bölüm2 

ÇEVRESEL ESTETİK: 
Yaşamın İçinden Bir Yaklaşım 

AnlıATAÖV 
Prof. Dr., ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü, Ankara 

Yıllar önce öğrenciyken New York'a ilk gittiğimde, kentin göz kamaştırıcı 
mimarisinden ve gökle birleşen binalarından çok etkilenmiştim. Bunlardan 
bir tanesi Manhattan adasının ortalarında 5inci Cadde'deki Trump Tower 

idi. O zamanlar bina bana, içeriden ve dışarıdan yeni ve güzel görünmüştü. 
Hatta, dünyanın öbür ucundan gelen biri olarak böyle bir binayı görmüş 
olmaktan dolayı ayrıcalıklı bile hissetmiştim. Binanın kendini temsil etme 
biçimini, farklı açılardan, arkasından ve önünden, bir çok fotoğraf çektim. 
Bu deneyim beni o kadar hayrette bırakmıştı ki, binanın orada bulunuşu ile 
ilişkili olarak kendimin kentsel mekanda nasıl temsil edildiğimi 
sorgulamadım bile. 

Uzun yıllar sonra, "Trump'landın" (You've been trumped) isimli bir 
dokümenter filme rastladım. Bu film, Kuzeydoğu İskoçya'da yaşamını 
yüzyıllardır balıkçılıkla sürdüren ve olağanüstü bir kırsal peyzajda yaşayan 
alçakgönüllü bir toplumun hikayesini anlatıyor. Sosyal-çevresel bağlamı 
bir golf sahasına çevirmek isteyen Trump tarafından tehdit ediliyor. Trump 
amacına ulaşmak için her yola başvuruyor; bu küresel milyonerin istediği 
herşeyi yapmasına izin vermek için yasayı değiştirmeye kadar İskoç 
Hükümeti'nin bile izini sürüyor. Bu hikayenin ilişkilendiği muhakkak bir 
çok konu var, ancak burada vurgulanması istenen, tarih boyu bir sosyo
çevresel süreç içerisinde orada yaşayan insanların inşa ettikleri üzerine. 
Burada, kendi ortamlarını ve orada yüzyıllardır yaptıklarını beğenmekten 
öte bir ortak duygudan bahsetmek mümkün. Oranın sakinleri, birlikte 
oluşturduklarını sürdürme hakkını söylemlerinin merkezine oturtuyor. 
Kendilerinin ve yaşam alanlarının temsiliyetine karşı aktif bir çaba 
içerisine giriyor. Sonuçta, Trump alanı terkediyor. 
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Bu, günümüzde küresel olarak, kentlerde, iş alanlarında, konut 
mahallelerinde yaşanan bir çok olaydan bir tanesi. Bir kaç yıl önce, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, bir Cumartesi gecesi, onlarca buldozer ve kamyon 
ile, başlangıçta parçacı olarak uygulanan farklı kentsel gelişim parçalarına 
ulaşılabilirliği arttırmak amacıyla parçacı bir karar ile Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) ormanına girdi. Kampüsü toplumsal ve mekansal 
olarak inşa eden üniversite öğretim elemanlarını ve öğrencilerini yıkıma 
uğrattı. Kişilerin çevre ile ilişkisi ve çevrenin kişilerle olan ilişkisi, 
duyguları, deneyimleri ve tüm ilişkili anıları birden bire paramparça oldu. 

Bu örneklerdeki, insanın mekansal bağlamı ile kurduğu güçlü duygusal 
bağları ve alışverişi, çevrenin insan için anlamını ve anlamlaştırma sürecini 
araştıran çevresel estetik alanı ile de yakından ilişkili bir konu. Bununla 
birlikte, çevrenin anlamı sadece çevrenin biçimsel güzelliği veya sanatsal 
kalitesi ile ilişkilendirildiğinde, İskoçya ve Türkiye'deki gerçek yaşam 
süreçlerinde olduğu gibi, estetik yargının kurulmasının arkasındaki 
deneyimi açıklamak için yetersiz kalıyor. 

Kentsel estetik çalışmaları, geleneksel olarak kişilerin çevrenin görsel 
kalitesini çevresel ipuçlardan gelen çıkarımlarla anlamlaştırarak ve/veya 
benzer yerleri anımsayarak verdikleri duygusal ve davranışsa! cevapları 
araştırır.' Bu alandaki araştırmalar tutarlı olarak, çevrenin görsel ögeleri ile 
insanların bu ögelere verdiği duygusal cevaplar arasında bir ilişki olduğunu 
göstermektedir. Bundan yola çıkarak, insan değerlendirmesi, çevreyi 
zihinsel olarak işlemesini gerektirdiği için, çevresel estetik çalışmaların 
görsel ögeleri kişilerin çevreyi değerlendirmesinde bir girdi olarak kabul 
eder. Bu sürecin öznelliğinin kabulü ile birlikte, araştırmalar benzer kültür, 
fiziksel ve fizyolojik özellikleri paylaşan kişilerin değerlendirmelerinde 
benzerlikler saptamaktadır. 2 

Çevresel estetik çalışmaları, irdelemeye çalıştığı konulara göre genel 
olarak dört kategoride toplanabilir: algısal ve bilişsel süreçler, duygusal 
değerlendirmeler, ilişkiler ve etkileşimler. Bu kategoriler çevresel estetik 

1 

Ataöv, Anlı. 1998. Environmental aesthetics, CPL Bibliography 349, Journal of Planning 

Literature, 13(2): 239-257. 
2 

Michelson, William. 1987. Groups, aggregates, and the environment. in Advances in 

environment, behavior, and design. Vol. 1. Ervin H. Zube and Gary T. Moore, eds. New 

York: Plenum; Nasar, Jack L. 1997. The evaluative image of the city. Thousand Oaks, CA: 

Sage; Stamps, Arthur E. 1997. Meta-analysis in environmental research. Paper presented 

the 28th Annual Conference of Environmental Design Research Association. May 1997. 

Montreal, Quebec, Canada. 

-30-



KENT ESTETİÖİ ANLIATAÖV 

kavramına farklı yaklaşma biçimlerini de temsil eder. İlk çalışma 
kategorisi, çevresel özelliklerin algılanmasına ve bilişine katkıda bulunan 
etkenlerin anlaşılmasına yöneliktir.3 Bu çalışma grubunda, bazıları zihinsel 
bir harita oluşturma sürecine, diğerleri de duygusal anlamdaki fiziksel 
biçimin rolüne odaklanmaktadır. İkinci kategori, insanların çevreye karşı 
duygusal tepkilerini inceler. 4 Russel15 ve onun takipçileri, çevrenin 
duygusal ve duyuşsal değerlendirmelerinin temel boyutları olarak, 
uyarılma, heyecan, keyif ve rahatlama gibi dört boyutu önerir. Duygusal 
anlamlar, uyarılma, heyecan, zevk, rahatlama, uyku, kasvet, tatsızlık, 
sıkıntı ve uyarılmadan oluşan döngüsel bir düzen ile açıklanır. 

Üçüncü araştırma kategorisi, bir ortamın algılanan görsel özellikleri ile 
duygusal değerlendirmeleri arasındaki ilişkiyi inceler.6 Zube ve diğerleri,7 
bu çalışmaları iki farklı perspektiften sınıflandırmaktadır: biri çevrenin 
nesnel anlamına, diğeri öznel anlamına odaklanır. Birincisi, insanların 
çevresel ögelere tepkilerini tanıma, anlama ve bilişten bağımsız kabul eder. 
İkincisi, bilişsel süreç ve insanın çevreden çıkarttığı anlamlar üstünde 
durur. Lang8 ve Moore9 algı ve duygu arasındaki ilişkiyi araştıran 
çalışmaları biçimsel (formafJ ve sembolik (symbolic) olarak iki gruba 
ayırmaktadır. Biçimsel estetik, şekil, oran, ritim, ölçek, karmaşıklık dere-

' Downs, Roger M., and David Stea, eds. 1973. lmage and environment: Cognitive 

mapping and spatial behavior. Chicago: Aldine.; Lynch, Kevin. 1960. The image of the city. 

Cambridge, MA: MiT Press; Moore, GaryT. 1979. Knowing about environmental knowing: 
The current state of theory and research on environmental cognition. Environment and 

Behaviorll, 1: 33-70. 
• Hershberger, Robert G. 1988. A study of meaning and architecture. in Environmental

aesthetics: Theory, research, and application. See Nasar, Jack L. ed. New York: Cambridge
University Press; Nasar, Jack L. ed. 1988. Environmental aesthetics: Theory, research, and

application. New York: Cambridge University Press; Ward, Lawrence M., and James A.
Russell. 1981. The psychological representation of molar physical environment.Journa/ of

Experimental Psychology, 110: 121-52.
5 Russell, James A. 1988. Affective appraisals of environments. in Environmental 

aesthetics: Theory, research, and application. See Nasar, Jack L. ed. New York: Cambridge 
University Press. 
6 Berlyne, Daniel E. 1971. Aesthetics and psychobiology. New York: Meredith; Berlyne, 
Daniel E., and K. B. Madsen. 1973. Pleasure, reward, preference. New York: Academic 
Press. 
7 Zube, Ervin H., James L. Seli, and Jonathan G. Taylar. 1982. Landscape perception: 
research, application, and theory. Landscape Planning 9, 1: 1-33. 
• Lang, Jon. 1987. Creating architectural theory: The role of the behavioral sciences in

environmenta/ design. NewYork: Van Nostrand Reinhold.
• Moore, Gary T. 1979. Knowing about environmental knowing: The current state of
theory and research on environmental cognition. Environment and Behavior 11, 1: 33-70.
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cesi, renk, aydınlatma ve gölgeleme gibi çevrenin yapısal yönlerinin veya 
kalıplarının insan duygularını nasıl etkilediğiyle ilgilidir. Nasar10

, insan 
deneyimini göz önünde bulundurarak, biçimsel nitelikler listesine uyumu, 
belirsizliği, sürprizi ve yeniliği de ekler. Sembolik estetik, çevresel özellik
lerin araçsal ve ilişkisel anlamı üzerinde durur. Arasında, doğal ögeler (su, 
ağaç, bitki örtüsü gibi) ve çevresel rahatsızlıklar (reklam panosu, işaretler, 
şebeke ağı ve graffiti gibi) sayılabilir. Arazi kullanım biçimleri (sanayi 
alanı, açık alan gibi) ve biçim ile ilgili (sytlistic) ögeler de (tarihi veya 
çağdaş anlam gibi) çevrenin sembolik özellikleri arasına girer. Bunlara ek 
olarak, Moore11 çevreyi irdelerken yorumlama sürecinin bir şema (schema) 

gibi davrandığını ileri sürer. Bu sürecin çevresel özelliklerin genel özellik
leri sınıflandırdığını, ayrıntılandırmaları dikkate almadığını savunur. 

Çevresel ögeler ile duygusal değerlendirmeler arasındaki ilişkiye 
odaklanan bu çalışmalar bir sürekliliğin iki uç noktasında durmaktadır. Bir 
aşın uç, oldukça deterministik bir yaklaşımı benimser. Fiziksel, sosyal ve 
kültürel gibi dışsal güçlerin insan davranışlarını belirlediğini iddia eder. 12 

Diğer uç, içsel güçler olarak biyolojik etkenlerin ve kalıtsal örüntülerin 
insanın çevreye tepkisini belirlediğini ileri sürer. ı3 Hiç bir uç duruşu 
almayan bir başka çalışma grubu vardır. Bu grup, aynı zamanda çevresel 
estetiğin dördüncü çalışma kategorisini de temsil etmektedir. Bu çalış
malar, kişiyi ve çevreyi etkileşimli (interactive), bağlamsal (contextual) ve 
işlemsel (transactional) bir perspektiften görmektedir. 14 Etkileşimciler, 
çevrenin algılanan ögelerinin veya duygusal değerlendirmelerin tek başına 
ele alınmasından çok, çevresel ögelerin bağımsız olarak ancak etkileşimli 
bir şekilde duyguyu etkilediğine odaklanır. Bağlamsalcılar, mekansal, 

10 
Nasar, Jack L. 1994. Urban design aesthetics: The evaluation qualities of building 

exteriors. Environment and Behavior26, 3: 377-401. 
11 

Moore, 1979. 
12 

Berlyne, Daniel E. 1971. Aesthetics and psychobiology. New York: Meredith; Wohlwill, 

Joachim F. 1976. Environmental aesthetics: The environment as a source of affect. in 

Human behavior and environment: Advances in theories and research. Vol. 1. lrwin 

Altman and Joachim F. Wohlwill, eds. NewYork: Plenum. 
1
3 Gibson, James Jerome. 1977. The theory of affordances. in Perceiving, acting and 

knowing: Toward an ecologica/ psycho/ogy. Robert Shaw and John Bransford, eds. 

Hillsdale, NJ: Erlbaum; Kaplan, Rachel, and Stephen Kaplan. 1989. The experience of 

nature: A psychological perspective. NewYork: Cambridge University Press; Ulrich, Roger 

S.1983. Aesthetic and affective response to natural environment. in Human behavior and

the environment. lrwin Altman and Joachim Wohlwill, eds. NewYork: Plenum. 
14 

Altman, lrwin. 1992. A transactional perspective on transitions to new environments. 

Environment and Behavior 24, 2: 268-80; Moore, Gary T. 1989. Environment and behavior 

research in North America: History, developments and unresolved issues. in Handbook of 

environmenta/ psycho/ogy, Daniel Stokols and lrwin Altman eds. NewYork: John Wiley. 
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zamansal ve sosyokültürel bağlamsal çerçevedeki ilişkileri açıklamaya 
çalışırlar. İşlemselciler, birey ve çevreyi tek bir bütün olarak düşünürler. 

Dördüncü görüş, çevreyi değerlendirme sürecinin yalnızca fiziksel 
niteliklere indirgenemeyeceğini varsayar. Çevreyi değerlendirme 
sürecindeki sayısız değişken arasındaki bütünsel etkileşimin önemi 
hakkında ipuçları veren başka alanlardaki araştırmalar, bu çalışma 
kategorisini destekleyici niteliktedir. Bu araştırmalar, "biçim" (form) 
olarak kabul edilebilecek yapılı çevrenin, sadece fiziksel olarak oluştukları 
ile açıklanamayacağını göstermektedir. Bu etkileşimi yaratan oldukça 
karmaşık çok boyutlu bir dinamik sürecin olduğunu gösterir. Bu bakış açısı, 
yaşamın temel yasalarını ve bu çerçevede estetik kavramın konumunu daha 
yakından anlamayı gerektirir. 

Kızım, beş yaşındayken, bir otobüs durağında beklerken: "Her şey hareket 

halinde. Böyle olmasaydı, dünya mümkün olmazdı." demişti. Bir çocuğun 
çıplak gözünden gelen bu ifade ilginçtir, çünkü yaşamdaki biçimin 
oluşumu hakkındaki bazı bilimsel kanıtlar bu gözlemi kanıtlayıcıdır. 
Kuantum fizikçisi Freemon Dyson, Hayatın Kökeni ( Origins of Life) 

15 adlı 
kitabında, bir parçacığın muazzam bir enerji birimine sahip olduğunu 
belirtir. Yalnız bırakıldığı zaman, başka şeylerle etkileşmediğinde, kütle 
birimi olmayan bir dalga haline gelir. Hiçbir şey olmayan bir şeye dönüşür. 
Bu, iki parçacık arasındaki etkileşimin, bir etkileşime girmesi ve böylece 
bir parçacık oluşturmak üzere evrimleşmesi gerekliliğini ima eder. Daha 
basitçe, biçim olarak görülen bir parçacık, başka bir biçim ile etkileşime 
girmeye karar verdiğinde, her iki biçimin de belirmesine neden olur. Bu 
biçimlerden biri etkileşime girmemeye karar verdiğinde, biçimsiz 
(formless) hale gelir. 

Bu şekilde, yeni doğan bir bebeğin, annesi ile, sonra babası, kardeşleri, 
geniş ailesi, arkadaşları, öğretmenleri, notları, sosyal konumu, ünü, parası, 
malı, mülkü ile kurduğu ilişkilere dönüşen çok sayıda devinim vardır. Ve 
tüm bu ilişkiler birbiriyle etkileşime girerek, birbirini etkileyerek, aynı 
zamanda biçimsizi de yeniden inşa ederek çeşitli biçimler yaratır. 

Bu biçimleri nesnel bir konu olarak algılarız, fakat aynı zamanda bu 
oluşumun ardında üst düzey kolektif kuantum kimyasal ilişkilerin 
olduğunu da hissederiz. 16 Biyoloji, tıp ve psikobiyolojideki yeni araştırma-

15 
Dyson, Freeman.1999. Origins of Life. Cambridge, UK: University of Cambridge. 

16

Tekeli, İlhan and Anlı Ataöv. 2017. Sürdürülebilir Toplum ve Yapılı Çevre. İstanbul: Bilgi 
Üniversitesi Yayınları. 
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cılar, nesnel olarak görülebilenin öznel olarak hissedilen ile ilişkisini kurma 
ihtiyacını kabul etmektedirler. Yapılanmış kuantum alanları içinden oluşan 
biçimler ve sürekli olarak gerçekleşen diğer biçimler arasındaki karmaşık 
"iç" ve "dış" etkileşimin niceliksel öngörülerini yapmaktadırlar. 17 Bu, en 
basit canlı organizmanın hem içsel hem de dışsal olarak karmaşık 
dinamikler içerisinde oluşan organizmalar ile bireysel ve kolektif etkileşi
mine ve böylece, bu dinamik etkileşim sayesinde yeni organizmaların 
oluşumuna işaret eder. Mekaniksel kuantum, bütünsel kuantum mekanik 
enerjilerinin biçimin içerisindeki tüm faaliyetini bireysel ve kolektif olarak 
kontrol etmesi olarak açıklanmaktadır. 18 Bunun yanında, beliren biçimin, 
bu fenomenin sadece yüzde sıfır nokta birini, kalanının enerjetik 
rezonansın oluşturduğunu söylenmektedir. Her ne kadar biçimin oranı 
niceliksel olarak önemsiz görünse de, yaşamın bileşiminde koşulsuzdur. 
Biçimsizlik, aynı zamanda biçim ile etkileşim içerisinde, sonsuz bir biçim 
çeşitliliği üretir ve gözümüze büyüleyici şekilde görünür kılar. 

Bunu bir çıkış noktası olarak ele aldığımızda, araştırmalar, tutarlı bir 
şekilde, biçim ile etkileşimin ve biçimle ilgili estetik yargının inşasının, 
duyular ve duygular aracılığıyla yapıldığını ve davranışların bu sürecin bir 
sonucu olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Günümüzde, sinirbilim 
araştırmaları, duyular aracılığıyla algılanan gerçekliğin, beyinde, geçmiş 
deneyimler, duygular ve anılara atıfta bulunarak yeniden yapılandırıldığını 
iddia etmektedir. Beynin sürüngen, limbik ve yönetici kısımlarının gelişi
mini ayrıştıran beyin evrimi de bunu açıklamaktadır. Sırasıyla, beynin 
hayatta kalma bölümü 300 milyon yıl önce, duygusal bölümü ise 100 
milyon yıl önce gelişirken, beynin karar verici bölümünün 4 milyon 
yaşında olduğu biliniyor. Bu, hayatta kalma içgüdülerinin ve duyguların 

17 

Greene, Brian.1999. The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and Quest 

for the Ultimate Theory. New York: W.W. Norton; McTaggart, John. 1988. The Nature of 

Existence Vol 11. Cambridge, U K: University of Cambridge. 
18 

Beck, Flori an, and John C. Eccles.1992. Quantum aspects of brain activity and the role of 

consciousness. Procedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America 89(23): 11357-11361; Peters, Alan, and Daniel A. Kara. 1987. The neuronal 

composition of area 17 of rat visual cortex. iV. The organization of pyramidal cells. The 

Journal of Comparative Neurology 260(4): 573-590; Stapp, Henry P. 2001. Quantum 

theory and the role of mind in nature. Foundations of Physics 31(10): 1465-1499; Stone, 

Brian, Jeremy J. Hess, and Howard Frumkin. 2010. Urban form and extreme heat events: 

are sprawling cities more vulnerable to climate change than compact cities? 

Environmenta/ Hea/th Perspectives 118(10): 1425-1428; Szentagothai, Janos. 1978. 

Proceedings of the Royal Society of London: Series B. Biological Sciences 201: 219-248; 

von Neumann, John. 1955. Mathematica/ foundations of quantum mechanics. Princeton, 

NJ: Princeton University Press. 
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çok daha yaşlı olduğunu ve dolayısıyla, beynin yargısal kapasitesi üstünde 
daha etkili bir şekilde çalışabileceği varsayımını güçlendirmektedir. Başka 
bir deyişle, yargılar, kişinin içgüdüsel ve duygusal durumlarına göre 
zihinsel katılım, etkileşim, inşa ve yeniden inşa yoluyla ortaya çıkabilir. 

Beyin ve yaşamın fiziksel ve mekanik faaliyetleri ile ilgili araştırma 
sonuçlarına atıfla çizilen bu çerçeve dikkate alındığında, insanın çevresiyle 
etkileşimini, geleneksel olarak nedensellik ilişkisi bağlamında anlatan 
çevresel estetik alanındaki çalışmalar, bu fenomeni açıklarken biraz sınırlı 
kalmaktadırlar. Bu açıklamanın varsayımı fiziksel çevrenin insan 
üzerindeki etkisi üzerine kurulduğu zaman, kişi fiziksel çevrenin 
üretiminden doğrudan dışlanmakta ve kabul edilen tasarımcının tercihleri 
olmaktadır. Bu varsayımda, özel bir biçimin, yapıcıları tarafından 
dayatılması kabulu vardır. Mekanın üretilmesi sürecinde insan pasiftir. 
Çalışmalar, geleneksel olarak kişinin dayatılmış yapılı çevredeki aktif 
deneyimini anlamayla ilgilidir. Buna karşın, varsayım bir yaşam perspektifi 
içinde belirlendiğinde ve insan mekanın üretilmesinde aktif rol aldığında, 
herşeyin birbirini bir süreklilik içersinde besleyerek ve beslenerek biçimi 
ve biçimsizi ürettiği dinamik bir ortaklığa yolaçarak ve sürekli yeniden 
biçimlendirerek öznelerarası etkileşimi deşifre etmesi önem kazanıyor. 
Böyle düşünüldüğünde, sakinlerinin Trump'a karşı korunmaya kararlı olan 
Kuzeydoğu İskoçya'daki balıkçı kasabasında peyzajın estetik kalitesini 
açıklamak için yeşil ögeler ve açık ufuk gibi fiziksel özelliklerden daha 
fazla bir şeyler söyleme gerekliliği ortaya çıkmaktadır. İnsanları ve estetik 
deneyimlerini anlamaya çalışırken bütünsel, dinamik ve demokratik bir 
çerçevesi olan bir görüşe gereksinim duyulmaktadır. 
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Bölüm 3 

ŞEHİR VE PARÇALI 
GERÇEKLİK: 
Estetik Meseleler 

Viladimir MAKO 
Prof. Dr., Belgrad Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 
Belgrad, Sırbistan 

Bu makalede, şehirlere ve ileriye dönük gelişimlerine yönelik 
araştırmalarda gündelik alışkanlıklarımız ile sosyal, kültürel, ve bu 
bağlamda estetik taleplerimizi şekillendiren ve sürekli bir dönüşüm 
sergileyen süreçlere bağlı olarak öne çıkan güncel sorunlardan biri ele 
alınacaktır. 

Şehirlerin kendilerine has sosyal, ekonomik, kültürel ve politik temelleri 
açısından bugünkü ve gelecekteki halleri, küresel dünyanın makro 
hususlarıyla ilgilenenlerin merakla değerlendirdiği meselelerden birini 
oluşturur. 

Öte yandan, şehirler hala gündelik yaşam alışkanlıklarının görüldüğü ve 
çeşitli kültürel ve sosyal karşılaşmaların yaşandığı yerlerdir- veya biz hala 
böyle olduğunu sanıyoruz - ve daha çok insanın evi diyebileceği bir yere 
aidiyet duygusunu destekleyecek basit ve görsel olarak fark edilebilir 
değerler talep ederler. Ancak, burada merakı asıl celbeden soru, gündelik 
yaşam rutinini haritalandıran yapılı çevremizin verdiği algısal hislerle ve 
bu hislerin değişimin dinamizmine ve dolayısıyla, insan gerçekliğinin 
giderek parçalanan niteliğine uyum sağlama biçimiyle ilgilidir. 

Günümüzde, şehirlerin çağdaş kent ortamında bina toplulukların üstlendiği 
işlevlerin değişkenliğini yansıtarak, temelde madden veya manen çeşitli 
birimlere ayrıldığı görülmektedir. Bir bütün olarak kentsel olanın sağladığı 
algısal his, parçaların basit toplamından ibarettir. Bütün bunlar bir şehrin 
parçalan mıdır yoksa küresel ekonomik ve politik, sosyal ve kültürel iş 
ortamının henüz tanımlanmamış parçalarını mı temsil ederler? Sade 
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vatandaşın, gündelik olarak başkalarıyla etkileşime girdiği fark edilebilir 
işlevsel, psikolojik ve maddi çevresini düzene koyma ihtiyacının ışığında, 
bu sorunun daha derindeki temel bir hisle bağlantılı olduğu söylenebilir. 
(Mako2013, 551) 

Şimdiki yüzyılın ikinci on yılı sona ererken, mimarlık ve kent kuramı ve 
uygulamalarındaki meselelerin daha geniş bir çeşitlilikle katlandığı 
görülmektedir. 

Yaşam çevremizin tasarımına ve yapımına ilişkin temel hususlara yönelik 
yeni yaklaşımların ortaya çıkmasıyla birlikte, mimarinin daimi unsurlarına 
odaklanma çabaları sil baştan başlar. Daimi olan tek hissin, değişimin 
sürekli dinamizmine ait olduğu ortaya çıkar. 

Sonuç olarak, estetiğin giderek gücünü kaybeden ve mimarlık ve kentsel 
tasarım alanındaki güncel zorlukların sürekli olarak yeniden 
değerlendirilmesi sorunsalını yönetemeyen bir disiplin olduğu eleştirisi 
dile getirilmektedir. 

21. Yüzyılın Başında Mimarinin Durnmu konulu metinlerin bir araya
getirildiği kitabının giriş kısmında, Tschumi estetik kriterlerinin,
günümüzde sayısız sosyal sornnun ve dinamiğin yeşerme alanı ve kabarma
noktası haline gelmiş olan çağdaş kent alanlarının değerlendirilmesi için
uygunsuz göründüğüne dair endişesini ifade etmiştir. (Tchumi 2003, 11) Bu
düşünceye benzer şekilde, Kenneth Frampton da estetikten uzaklaşan ve
garip bir tekrarlama sergileyen bir kentsel dokunun varlığından bahseder
ve bunu distopya olarak adlandırır. (Frampton 2003, 13)

Kentsel alanlarda parçalanmanın getirdiği olumsuzluk, Winy Maas'ın 
"kentselleşme... imkanlardan ziyade bölgeler yaratma meselesi haline 
gelmiştir," ifadesiyle tanımladığı bir sürecin sonucudur. Yazar, 
zamansallık, esneklik ve değişebilir/iğin çağdaş tema ve meseleler olarak 
kabul edilmediği, anakronistik bir kentsel tasarım yaklaşımına dikkat 
çeker. (Maas 2003, 14) Aslına bakılırsa, kentsel planlama ve tasarım 
uygulamalarının genel olarak sadece hala tasarımcının yapılı çevrenin 
kalitesine ilişkin idealist varsayımıyla yönlendirildiği ve temelde, yaşamın 
gündelik ihtiyaçları ve kentteki kültürel ve sosyal davranışları dönüştürme 
özelliğini görmezden geldiği duygusu sürekli karşımıza çıkmaktadır. 

Yapılı çevrenin geliştirilmesine yönelik süreçlerin nasıl yönlendirilmesi 
gerektiğini anlama çabasında anakronizmler arasında yükselen bu çatışma 
duygusuna ve kentte gündelik iletişimimizin gerçekleştiği yeni gerçekliğe 
işaret eden farklı hususlara yönelik çağdaş düşüncelere, daha önce kentsel 

-38-



KENT ESTETİÖİ VLADIMIR MAKO 

gelişim açısından önemli olmadığı düşünülen uygulamaların ve olguların 
ortaya çıkması da katkıda bulunur. Örneğin, sanallık mekanının ve hatta 
sanal gerçeklik kavramının ortaya çıkması, temelde beraberinde yeni 
yaşam ve davranış pratikleri getiren kentsel bir olgu olarak 
değerlendirilebilir. 

Grosz'un vurguladığı gibi, sanal olan yeni, düşünülmemiş, 

gerçekleştirilmemiş olanın ortaya çıktığı mekandır ve her anda, mevcudun 

varlığına destekler yükler, böylece paralel evrenle, hiç var olmamış 

evrenlerle oluşan taklit bir dünya oluşturur. (Grosz 2001, 77) Bu anlayışa 
benzer olarak, Christiaanse fiziksel ve sanal mesafelere yayılan çoklu 

sosyal ağların varlığından bahseder; bu ağlar, insanların belirli bir mekana 
veya kentsel alana bağlı kalmaksızın iletişim kurmasına imkan tanır. 
(Christiaanse 2008, 141) Bu durum karşısında, söz konusu sanal mekanın 
gerçekliğini hafife almak hata olabilir. Frampton'ın kentsel çevrenin sadece 

yapılı çevreden oluşmadığı düşüncesi, Frampton'un düşündüğünden daha 
fazla ilgi çekmiştir. (Frampton 2003, 13) 

Aslına bakılırsa, estetik değerlere ilişkin varsayılan anlayışımızı, farklı 
ticari, işlevsel, sosyal ve kültürel duyguların dinamik algılarına dönüştüren 
birçok çağdaş kent unsurunun varlığını iddia eden görüşle birlikte ele 
alındığında, bu düşünceyi daha da geliştirmek mümkündür. Bu açıdan, 
parçalı gerçeklik düşüncesi, yapılı çevremizdeki değişimin sürekli içinde 
bulunduğu dinamizmin, içinde yaşadığımız topluluğun inşa ettiği 
maddileştirilmiş değerler olarak ortaya çıkan çağdaş unsurlarıyla yakından 
bağlantılıdır. 

Bazı araştırmacılara göre, parçalanma süreci yapılı çevremizin sosyal ve 
kültürel gelişimini ilerletmeye yönelik yıkıcı bir yaklaşımın tezahürü 
olarak değerlendirilmemelidir. Gerçeklik parçaları, özelleştirilmiş üretimin 

doğal sonuçları olarak görülebilir. Bunun da ötesinde, çağımızda yükselen 
parçalanma süreci modernitenin evriminin temelinde yatan bir eğilimin yan 

ürünü olarak gelişir ve hatta insanın kendisini özdeşleştirebileceği bir 

kuvvet olarak dahi kabul edilebilir. (Vesely 2006, 44-46) Bu tür 
yaklaşımlara göre, parçalanma kavramı sıklıkla çağdaş mimarinin ve 
estetik temellerinin önemli unsurlarının oluştuğu yaratıcı sürecin özü 
olarak ele alınmıştır. Gelişerek, parçalı bir dünyaya işaret eden bir 
metafora dönüşür. (McLeod 2006, 291) 

Bu dinamizm daha da arttıkça, algısal özelliklerdeki akışkanlık hissi 
güçlenir ve gerçekliğin hem daha fazla hem de daha güçlü bir şekilde 
parçalanmasına elverişli koşullar yaratır. Bu bağlamda, estetiğin ve 
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yaratıcılığın kentsel gerçekliğin çeşitli parçalarını birleştirme fikrine nasıl 
katkıda bulunabileceği sorusu ele alınmalıdır. 

Günümüzde, kentsel çevrenin mülkiyetinde ve içerisinde gözlemlenen 
estetik deneyim birçok katmana ayrılmakta ve estetik duyguların harekete 
geçirilmesinde, kültürler arası davranış mekanizması devreye girmektedir. 
(Mako 2012, 231-232) Bu, Sassen'in Şehirlik (Cityness) olarak adlandırdığı 
kavrama yakındır - bu kavram, kentliliğin sayısız türüne ve ihtiyaçlara ve 
işlevlere yönelik çeşitli öznel biçimlere ev sahipliği yapar. Örneğin, bir 
Mega Kentin deneyimini ve kültürel ve sosyal zenginliğini şehir planlama 
alanındaki profesyonel uygulamaların dışında konumlandırır. Bu açıdan, 
kentsel dokuyu dönüştüren süreçlerden bahsedebiliriz: örneğin, otoparklar 
belirli sosyal grupların hareketleriyle birlikte kamusal alanlar haline 
gelmektedir. (Sassen 2008, 84-85) 

Dinamik ve dönüştürülebilir nitelikteki kentsel gelişimin analiz edilen 
koşullarında, katı biçimin ve Gestalt kuramının tek başına 
değerlendirilmesi aracılığıyla inşa etme sanatına yaklaşan estetik 
kuramlarının, dinamik algının çok çeşitli yönlerini benimseyen çağdaş 
kentsel ve mimari tasarımın yalnızca kenarlarındaki hususları yönetebilen, 
yanlış yerleştirilmiş kuramsal tartışmalarla dolu olabileceği görülmektedir. 
Algısal özelliklere yönelik Gestalt kuramının mimaride ve kentsel 
tasarımda kullanımına ilişkin bir yanlış anlama olarak Uluslararası ve 
Postmodern Tarz mimari çerçevesinde geliştirilen biçim kuramının 
geçmişe dönük mirasının, yapılı çevredeki çağdaş deneyimlerin 
anlaşılmasıyla bağlantılı kuramsal estetik fikirlerin tam olarak ortaya 
çıkışını yavaşlattığı görülmektedir. 

Mimari ve özellikle kentsel estetikte yeni konuma yönelik bir kılavuz 
sunmak adına, çağdaş yaratıcı davranış kuramına göre, tasarımın yalnızca 
tüketiciler ve kültürel varlıklar olarak ihtiyaçlarımızı karşılayan eserler ve 
sistemler üretme çabasından ibaret olmadığını da hatırlatmak gerekir. Bu 
süreçte, dönüştürülebilir olan ve sürekli sosyal ve kültürel parçalanma ve 
dönüşüm geçiren yaşam çevremizde estetik algıya ve deneyime ilişkin 
temelde farklılaşan gerçeklikler de inşa edilir. (Mako 201 7, 263-264) 

Buna karşın, çağdaş kentsel çevrede parçalı gerçekliğe ve gündelik 
izlenimlerin akışkanlığına ilişkin günümüz koşullarının yirminci yüzyılın 
başlarında ortaya çıkan bazı fikirlerle belirli derecede karşılaştırılabileceği 
görülmektedir. Bu fikirler ile kentsel ve mimari tasarımdaki çağdaş yaratıcı 
başarıların koşullan arasındaki bağdaşım ilginçtir. Ancak, çağımızda 
uygulama yapan mimarların birçoğunun yirminci yüzyılın başındaki 
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avangart fikirlerin eserleri üzerindeki etkisini vurguladığı gibi, zamanı
mızın dinamizminin yaratıcı esasını anlamak için, yüz yıl önce geliştirilmiş 
olan birkaç önemli felsefi fikre atıfta bulunmak zorundayız. 

Introduction to Metaphysics yayınında, Bergson gerçekliği içimizin dışın
da olduğu takdirde hareketlilik olarak tanımlar. (Bergson 1913, 55). Hare
ketli gerçeklik, gerçekliğin gerçek anlamına yönelik kavrayışımızı ideal
leştirme sürecimizde sürekli bir yön değişimini gerekli kılarken, bu nosyon 
tartışmamız açısından özellikle ilgi çekici niteliktedir. Bu noktaya kadar, 
hareketli gerçeklik ruhsal durumumuzla, insanın gerçekliğe bakışıyla bağ
lantılıdır. Bergson'un vurguladığı gibi, sezgiyle mutlak bir hareket ortaya 
koyulabiliyorsa, hayal gücümüzün emeğinden yararlanarak, sosyal ve kül
türel koşulların sürekli değişiminin, gerçekliğin ne olabileceğine ve bu 
parçaların dönüştürülebilir bir gelişim kuvvetine dönüştürülecek bir bütün
lük haline nasıl getirilebileceğine ilişkin eşgüdümlü kişisel kavrayışlara 
bağlı olduğunu anlayabiliriz. 

Bu bağlamda, gerçekliği akışkan ve hareketli bir süreçle dönüşüme uğraya
bilecek dinamik bir yaşam algısı olarak düşünebiliriz. Bu açıdan, dönüştü
rülebilir gerçeklik sosyal ve kültürel meselelerin, yaratıcılığın ve estetik 
bakış açılarının sürekli gelişim sürecindeki karmaşıklığı ifade eder. Bir 
toplumda, bu süreci idame ettirmek için her gün çaba harcanması gereklili
ğine işaret eder. Dolayısıyla, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal unsurları 
iyileştiren gündelik yaşam, bu alanlarda halihazırda ulaşılmış ve yerleştiril
miş standartların kırılabilmesi için güçlü bir potansiyel oluşturur. Ayrıca, 
estetik algı ve değerlendirme şartının dahi, süreçte yer alan diğer tüın sosyal 
unsurlarla bağıntı içerisinde olan gündelik yaşamın dinamizmine bağlı 
olduğu düşünülmüştür. 

Estetikle ilgili ilk dersinde, Bosanquet estetiğin hayatın estetik tutumun 
bulunabileceği yerlerini ve deneyimlerimizdeki diğer tutumlardan ve nes
nelerde ayırt edildiği ölçüde kendisine özgü değer biçiminin ne olduğunu 
değerlendirme çabası olduğunu vurgulamaktadır. Estetik, güzellik üreti
minin veya sanatçıların eserlerinin eleştirilmesinin kurallarını belirlemek 
değildir. (Bosanquet 1923, 2). Bu açıdan, estetik gerçeklik biçimlerini ve 
bunların değerlerini fark edip çözüınledikçe, estetik hassasiyet belirli bir 
anda gelişen yaşam gerçekliğinin bir ürünü ve dolayısıyla, değişebilir bir 
olgu olarak düşünebilir. 

Analiz edilen süreç, temelde bir insanın zihnini tekil tutmaya yarayan bü
tünleşik hafızamızla bağlantılıdır. (Bums 1923, 91-93) Bu süreç, bir yandan 
estetik algı kapasitemizin gelişmesine de imkan tanıyan önemli bir sosyal 
iletişim biçimidir. Hafıza olmadan, akışkan veya hareketli (nasıl adlandırır
sanız) gerçekliğin niteliğini yönetmemiz veya insan toplumunun sosyal ve 
kültürel kalkınmasının ana gücü olan sürekli dönüşümleri başlatmamız ve 
idame ettirmemiz mümkün olmayacaktır. 
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Buna ek olarak, hafıza estetik açıdan sonsuz bir yaratıcılık kaynağı olarak 
algıladığımız ve başkalarına ilettiğimiz gerçeklik parçalarını deneyimleme 
kabiliyetimiz açısından büyük önem taşır. Algıya konu nesne hareketsiz 
olsa dahi, estetik algı ve değerlendirme süreci hafıza kapasitesini arttırarak, 
bir sonraki yeni vizyonun kalitesini, aynı nesnenin önceki vizyonuna göre 
farklılaştırır. Bu açıdan, estetik algı algılayanın kendi hassas ve hayal 
gücüne dayalı dünyasının yaratım süreci olarak ele alınabilir. Mekanın 
parçalı gerçekliğini zaman içerisin deneyimleme süreci, insanın hafızasını 
zenginleştirerek, sürekli devam eden kişisel, bireysel estetik büyüme 
sürecinin mekanizmasını harekete geçirir. 

Nouvel'in mimarinin metaformozu sürecinden önceki aşamayı tanımlamak 
için kaybolmanın estetiği olarak adlandırdığı nosyonda, yukarıda belirtilen 
kuramsal tutumlara yakın görünen, ilham verici çağdaş bir fikir ortaya 
koyulmaktadır. (Baudrillard and Nouvel 2002, 17-18) Aslına bakılırsa, bu 
nosyonun esasında temel bir doğa kanununa atıfta bulunulur: bir şey 
kaybolursa, başka bir şey ortaya çıkar. Genellikle, bu başka şeyi tamamıyla 
farklı algısal değerler ve anlamlar halinde hayal edebiliriz. Parçalanmış 
gündelik gerçekliğimizin estetik algısına ilişkin nosyondan bahsetmek 
gerekirse, Nouvel'in fikri görünen faydasını ötesine de geçebilir. Bu 
bağlamda, zihnimizde kayboluşu ve ortaya çıkışı zamandaki olaylar olarak 
kabul edişimiz, yaşama alışkanlıklarımızı tanımlayan çeşitli sosyal ve 
kültürel koşulların gelişimine yönelik dinamik bir psikolojik 
değerlendirme ve dolayısıyla, gündelik çevremizde yeni estetik izlenimler 
için ön koşullar yaratan bir olgu olarak ele alınabilir. Bu çerçevede, estetik 
değer bir biçimin değişen parametrelerinin bir sonucu olarak düşünülemez. 
Bu açık bir koşuldur, yaşamdaki ihtiyaçların sosyal ve kültürel açıdan 
parçalanmış kentsel çevrenin estetik algısının itici gücü olarak kabul 
edildiği bir süreçtir. 

Günümüzün kentsel dokusunun parçalı gerçeklik koşulu, parçalanma 
sürecinin en başta ortaya çıkmasına temel oluşturan çeşitli farklılıklar göze
tilerek yeni bir dinamik gelişime yol açacak bir fırsat olarak değerlen
dirilebilirse, bu konuya yönelik yaklaşımımız olasılıklara kesinlikle açık 
olacaktır. Ancak, sakinlerin şehirle veya şehrin bir bölümüyle veya bir 
mahalleyle kendisini özdeşleştirmesi sorunsalı hala varlığını korumaktadır. 
Bu açıdan, Christiaanse sosyal etkileşimin, harekete geçişin, işlevlerin 
bütünleşmesinin, yoğunluğun ve dönüşümün açık bir alışveriş ortamında 
gelişebileceği temel yapıyı oluşturacak bir kamusal mekan ağının daha da 
güçlü bir şekilde oluşturulmasını önermiştir. (Christiaanse 2008, 141) 

Bu fikir, kentsel adaların sosyal ve kültürel açıdan gelişmiş, birbiriyle 
çakışan bölgelerinin önemini ortaya koymaktadır. Birbiriyle çakışan bu 
bölgeler, farklılıkların kesişme noktaları ve kültürler üstü karşılaşmaların 
büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapabilecek yerler olarak düşünülebilir. 
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Bu alanlarda gerçekleştirilen aktiviteler, kentsel gelişimin çeşitli şekillerde 
ilerletilmesi için farklı olasılıklar yaratacaktır. Bazı görüşlere göre, çeşitli 
parçalar aracılığıyla geliştirilen kent kümeleri, her zaman bütün açısından 
dağılmaya neden olmayabilir. Örneğin, Carl'ın vurguladığı gibi, parçalar 

farklılığın tezahürü olsa da, birbirleriyle bağlantılı olarak ele alındık

larında, bir ortak boyut, çekişmeli bir bölge ortaya çıkaracak niteliktedir. 
(Cari 2006, 23) 

Bütün bu fikirler, sürekli olarak dönüşüm geçirebilen çağdaş mega kentsel 
çevrenin parçalanmış ve akışkan algısal izlenimlerine getirilebilecek bir 
yaklaşıma işaret etmektedir. Ancak, bu yaklaşım şehrin evrensel tek bir 

modele uymayan (ve uymak zorunda da olmayan) çeşitli koşullar olarak 
değerlendirilmesi gerektiğine dair genel kavrayışa dayanmaktadır. (Ruby 
2008, 11) Öncelikle, bu parçalanmaların ana süreçlerinin, birincil olarak 
inşaat pratiğinde değil, temel olarak çağdaş toplumların sürekli olarak 
geçirdiği sosyal ve kültürel dinamik dönüşüm bağlamında yer aldığını fark 
etmeliyiz. Bu bağlamda, kentsel gelişime yönelik yaklaşım tanımlı 
çözümler değil, çeşitli olasılıklar ortaya koyma pratiğine dayandırılmalıdır. 
Bir açıdan bakıldığında, çağdaş şehir tek başına tasarımdan ziyade, daha 
çok işleme ve yönetim süreçlerinin bir ürünüdür. (Allen and Comer 2003, 
17) 

Ele alınan fikirlere göre, kentsel yaşamın tüm görünümlerindeki birincil 
temellerinin aktivitelerden oluştuğu söylenebilir. Çağdaş yapılı çevrenin bu 
karmaşık ve çok katmanlı özelliği, sonuç olarak estetik algıya ve bu algının 
değerlendirmelerine çeşitlilik ve dinamizm arz eden bir yaklaşım getirilme
sini gerekli kılmaktadır. (Mako 2012, 233) Görünüşe göre, söz konusu 
kentsel koşullara getirilecek çağdaş estetik anlayışı, temel olarak yeni 
geliştirilmiş aktivitelere ve bu aktivitelerin sosyal değerler olarak ilettiği 
değerlere ilişkin sezgisel bir değerlendirmeyi şart koşmaktadır. Bu koşul, 
sabit ve her zaman aynı kalan kentsel manzaraların varlığına rağmen, 
dinamik ve dönüştürülebilir estetik deneyimi oluşturur. 

Kaynakça 

Allen, Stan and James Corner. (2003). "Urban Natures." in The State of Architecture at the 

Beginning of the 21
st 

Century, edited by Bernard Tschuıni and !rene Cheng, 17. New York: 

The Monacelli Press. 

Baudrillard, Jean, and Jean Nouvel. 2002. The Singular Objects of Architecture. Translated 

by RobertBononno. Minneapolis: The University ofMinnesotaPress. 

Bergson, Henry. 1913. An Introduction to Metaphisics. Translated by T.E. Hulme. London: 

Macmillan and Co. 

-43-



KENT ESTETİÖİ VLADIMIR MAKO 

Bosanquet, Bernard. 1923. Three Lectures onAesthetic. London: Macmillan and Co. 

Burns, Delisle. 1923. The Contact Between Minds. London: Macmillan and Co. 

Carl, Peter. (2006). "On Depth: Particular and Universal, Fragment and Field." in 
Fragments Architecture and the Unfinished: Essays Presented to Robin Middleton, edited 
by Barry Bergdoll and Werner Oechslin, 23-35. London: Thames and Hudson. 

Christiaanse, Kees. (2008) "[Restricted Access] or the Open City?" in Urban Trans 
Formation, edited by Itka andAndreas Ruby, 138-145. Berlin: Ruby Press. 

Frampton, Kenneth. 2003. "BriefReflections on the Predicament ofUrbanism." in The 
State of Architecture at the Beginning of the 21" Century, edited by Bernard Tschumi and 
Irene Cheng, 13. N ew York: The Monacelli Press. 

Grosz, Elizabeth. 2001. Architecturefrom the Outside: Essays on Virtual and Real Space. 
Cambridge: The MiT Press. 

Maas, Winy. 2003. "Toward an Urbanistic Architecture." in The State of Architecture at the 
Beginning of the 21'1 Century, edited by Bernard Tschumi and Irene Cheng, 14. N ew York: 
The Monacelli Press. 

Mako, Vladimir. 2012. "Meeting the Megalopolis: the Aesthetic Experience of a Non 
Perceptible Totality." in Uticaj klimatskih promena na planiranje i projektovanje, edited 
by Vladan E>okic and Zoran Lazovic. 227-234. Belgrade: University ofBelgrade - Faculty 
of Architecture. 

Mako, Vladimir. 2013. "Aesthetic Premises of Green Design: Ethics and Sustainable 
Architecture." in Nana, Bio and Green - Technologies far Sustainable Future. Sofia: 
STEF92 Technology Ltd. 

Mako, Vladimir. 2017. "TheAesthetic ofTransformation." Athens Journal of Architecture 
vol.3, no.3 (July): 263-275. 

McLeod, Mary. 2006. "Order in the Details, Tumult in the Whole? Composition and 
Fragmentation in Le Corbusier's Architecture." in Fragments Architecture and the 
Unfinished: Essays Presented to Robin Middleton, edited by Barry Bergdoll and Werner 
Oechslin, 291-322. London: Thames and Hudson. 

Ruby, Ilka and Andreas. (2008). "Foreword." in Urban Trans Formation, edited by Itka 
andAndreas Ruby, 1-14. Bedin: Ruby Press. 

Sassen, Saskia. 2008. "Cityness." in Urban Trans Formation, edited by Itka andAndreas 
Ruby, 84-87. Berlin: Ruby Press. 

Tschumi, Bernard. 2003. "lntroduction." in The State of Architecture at the Beginning of 
the 21" Century, edited by Bernard Tschumi and Irene Cheng, 11. New York: The 
Monacelli Press. 

Vesely, Dalibor. 2006. "The Nature ofthe Modern Fragment and the Sense ofWholeness." 
in Fragments Architecture and the Unfinished: Essays Presented to Robin Middleton, 
edited by Barry Bergdoll and Werner Oechslin, 43-56. London: Thames and Hudson. 

-44-



Bölüm4 

KENTSELCOGRAFYADA 
İNSAN VE MEKANI 

Jale N. ERZEN 

Prof. Dr., ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık 
Bölümü, Ankara 

Bu metinde kentsel mekanları kentin kültürü ve insanı ile bir diyalog olarak 

görüp bu karşılıklı ilişkinin mekana nasıl yansıdığını anlamaya ve anlat

maya çalışacağım. Kente ancak çok kişisel ve yakın bir ölçekte yaklaşa

bilirsek süregelen yaşamı izleyebiliriz. Beni burada ilgilendiren büyük 

ölçek ve doku değil, kentin fiziksel yapısının yaşama nasıl imkan verdiği, 

kentlilerin, insan, hayvan ve bitkilerin davranışlarında yaşamın ne şekilde 

yansıdığıdır. 

1. Bitkiler dünyanın hakimi
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Bu tür bir yakınlık ancak kentte 
ı . " yürüyerek, üstelik telaşsız ve endi- 

şesiz, amaçsız bir şekilde yürü- 
yerek sağlanabilir. Bunu estetik bir 
deneyim olarak yapmamız gerekir. 

Kentin kültürel ve mimari çeşitlili- 
ğinin özgürleştirici ve zenginleşti- 
rici güçlerinin farkına ancak kenti 

'» .» yürüyerek deneyimlediğimiz vakit 
. varabiliriz. Otobüse binip iyi dona- 

tılmış bir caddeden geçmek eğlen- 
dirici ve keyifli olsa da nihayet 
pasif bir deneyimdir. Yürürken, 

_ çeşitli çevresel niteliklerin zihinsel 
2. Esat Caddesi’nde balıklar ve bedensel olarak bizi nasıl 

etkilediklerinin farkına varırız. Yer 
değiştirdikçe, bir yerden bir diğerine geçerken aynı zamanda bizim 
dünya ile olan ilişkilerimiz değişime uğrar. Bir yere ulaşmak değil, 
'yol'dur önemli olan. 

- Yürümek bedensel algıları hare- 
kete geçirir ve bu yüzden bedenin 

' fiziksel ortam içindeki yerleşimi 
hem insanın kent ile ilişkisinde 
hem de kendi bedeni ile ilişki- 
sinde önemli bir rol oynar. Yürü- 

_ me deneyimi aynı anda birkaç 
. mekânsal kapsamı birden ilgilen- 

; _ dirir: mimari ve kentsel mekan, 
' , genel politik alan ve bedensel 

alan. Ama aynı zamanda, önemli 
olduğu kadar bir çok kişinin far- 
kına varmadığı şekilde sosyal 
alanı da ilgilendirir. Sokakta yü- 
rürken başkaları ile iletişime ge- 

' çeriz, ya onlara yol vererek, ya 
paralel yürüyerek, onları geçerek, 
karşı karşıya gelerek ve daha 

3. Yağmur her şeyi parlatır 
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ralel yürüyerek, onları geçerek, karşı karşıya gelerek ve daha birçok farklı 
şekilde. 

Başkalarının cüssesi, kokulan, yürüyüşleri, tavırları, bütün bunlar önemli 
algısal olgulardır. Bu tür sosyal ve mekansal kapsamlann kentin fiziksel 
düzenine ve kişilerin zihinsel ve bedensel durumlarına nasıl etki ettiğini 
anlamak bizi kent estetiğinin ne olduğuna yaklaştıracaktır. 

4. Sokağın renkleri

Dolaşımın fiziksel yapısı, dikey 
ve yatay uzanımları, görsel bi
çimlerin nitelikleri, kütlesel bi
çimlerin bedenlerle oransal iliş
kileri ve doğanın kentteki var
lığı, renk gibi duyumsal unsurla
rın nitelikleri, dikey ve yatay 
uzantılar, açıklık ve kapalılıklar 
ve geçirgen ve kapalı yüzeyler 
kentsel ortamın karmaşık esteti
ğini oluşturur. Ancak, bütün 
bunlara bir özellik kazandıran ve 
etki açısından bunlardan daha da 
güçlü olan, çeşitli şekillerde ken
dini hissettiren insan varlığıdır ve 
kapsamıdır. Kent her şeyden 
önce insanın yarattığı bir sanat 
işidir (artifact) ve bundan dolayı 
duygularımızı en yakından etki
ler. 

Kent öncelikle açık bir alandır, merkezindeki yapı yoğunluğu sınırlara 

doğru saydamlaşmaya başlar. Bu kapsamda sokak başlıca unsur olarak 

kişisel ve sosyal ilişkilen ilgilendirir; ama aynı zamanda bizi yerden 

yükselterek görsel ve zihinsel olarak doğaya, ufka ve bilinmeze yönlendirir. 

Cadde ve bulvardan farklı olarak 'sokak' eve yakındır ve burada genellikle 

kendi yakın çevrelerinden uzaklaşmayan yaşlı ve çok genç insanlarla 

karşılaşırız. Bundan dolayı sokak bizi yakın ilişkilere sokar: köpeğini 

yürütenler, köşedeki bakkala gidenler, bebek pusetlerini itenler. Onun için 

kentteki farklı dolaşım şekillerini bilmek, bunların farklı deneyimlere nasıl 

yol açtığını anlamak için önemlidir. (Görsel 5) 
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bunların farklı deneyimlere nasıl yol 
açtığını anlamak için önemli-dir. 

Göçmenlerin ya da dışarıdan gelen 
misafirlerin kenti nasıl deneyimle
dikleri kentin önemli bir özelliğini 
oluştursa da bu kısa metinde buna 
yer veremeyeceğim. Kentte ya
şayanların deneyimlerine odakla
nacağım. Bu nedenle önce kendi 
sokağımdan ve sokağın beni diğer 
insanlarla ve çevre ile nasıl ilişki
lendirdiğinden başlayayım. Ev gü

- venli ve içseldir; sokak ise, dışarı 
5. Esnafın açık büfesi çıktığımız anda beklentilerimizi ve 
duygularımızı etkiler. Her gün oturduğum yerleşim adasını dolanır ve bir 
düzüne insanla selamlaşırım. Benim sokağım gibi, bir çok fiziksel özürü 
olan sokaklar eğer bir mahalle duygusu verebilirlerse olumlu yaşantılar ve 
açılımlar sunabilirler. Köşedeki bakkala yürürken her zaman gördüğüm 

6. Döşemeci ve Vos-Vos

aynı manzaralar bir tanışmışlık ve güven hissi aşılar. Aşinalık bilinen 
şeyleri yeniden değerlendirmemize, yeniden yorumlamamıza olanak 
sağlar. Beklenmedikle karşılaşma şok yaratır ve kendi içinize çekilmenize 
neden olur. İnsanlar ve araçlar kentsel düzenin ima ettiği anlamlara 
uymazlarsa, örneğin kaldırım ve trafik arasındaki sınır kalkarsa, insan 
egzos dumanına maruz kalırsa, kaldırımda motosikletler yanımızdan geçer 
ya da arkamızdan ilerlerse, kent dostça bir yer olmaktan çıkar. 
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7. Trafikten korunma - Atina

JALE N. ERZEN 

Ona zihinsel olarak karşı geliriz 
ve kenti, zihinsel bir hapis gibi 
algılarız. Bu üçüncü dünya ülke
lerinde çokça görülen bir durum
dur, zira kentsel düzen ve kamusal 
alan düzeni saldırıya uğramıştır. 

Bir sokağın ya da açık bir kamu 
alanının fiziksel durumunu, insan 
ve trafik arasındaki mekansal 
farkları, hızlı ve yavaş trafik ara
sındaki farkları, çöplerin nereye 
atılabileceğini, insanların nerede 
oturup dinlenebileceklerini, 
nerede durup sohbet edebilecek
lerini, kısacası mekansal düzenin 
anlaşılamaması insanları saldır
gan olmaya zorlar. Düzgün uyum
lu sosyal ilişkiler için açık kamu 

alanlarının nasıl kullanılacağının açık seçik olması ve bu düzene uyulması 
kentin sağlıklı ortamı için elzemdir. 

Sokak ideal olarak kentin yaşam damarıdır. Kan ve sinir arterleridir. 
Sokağın sürekliliği damarlarımızda akan kan gibi bir açıklık ve özgürlük 
hissi verir. Sokaklar bir nehir gibi 
akarken kentin farklı yerlerine 
açılarak farklı yaşam şekillerini ve 
atmosferleri göz önüne sererler. 
Ticari bir alandan bir eğitim alanına 
ya da ikamet alanlarına geçiş 
bizimle yerler arasında farklı ilişki
ler doğurur. Kenar mahallelerinden 
doğaya ve açıklığa çıkarız. Japonya
nın eski kentlerinde bütün sokak
ların görsel olarak doğaya ve dağla
ra yönelmesi kuralı vardı. Bir soka
ğın genişliği ile binaların yüksek
likleri arasındaki oran gökyüzünü 
nasıl gördüğümüzü ve özgürlük 
duygumuzu etkiler; öte yandan eski 
mimarinin genellikle gündelik 

rlil'l��------..----

8. İçeri çekişin cazibesi
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yaşam referansları ile dolu olan 
incecik dolambaçlı sokakları, 
insana bir mahremiyet ve ait 
olma hissi verir. Evlerden gelen 
sesler, konuşan kadınlar, so
kakların üstünde asılı çama
şırlar bizi ortama yakınlaştırır. 
İtalyan kentleri bu niteliklerle 
çok zengindir; bundan dolayı 
cazip ve samimidirler. Atina
nın büyük caddelerinde ise 
yüksek apartmanlar üst kat
larda içeri çekilerek gökyüzü
ne engel olmazlar. Kuşkusuz 
bir kent hakkında bize doğru 
bilgiyi veren orada yaşayan
lara ait referanslar, işaret ve 
simgelerdir. Bir yapı yüzeyi
nin pencereleri balkonlar, 

JALE N. ERZEN 

9. Gökyüzüne izin veren apartmanlar - Atina

kapılar, bahçeler ve bahçe çitleri ile ima ettiği sınır ile 
sokak arasındaki ara alan ise bize bir kente yaşayan
ların kim olduğunu anlatır. 

Bugün inşa edilen ikamet ve ofis yapıları tamamen 
kör ve sağır yapılardır. 
Balkonlar kullanılmaz ve 
Türkiye'deki birçok örnek
te olduğu gibi apartmanın iç 
mekanına dahil edilerek 
açıklık öğeleri yok edilir. 
Bunun bir nedeni de dışarı-

ı o. Kapatılan balkonlar daki hava ve görüntü kirli-
liği olabilir. Bugün birçok 

yapı ne için kullanıldığı hakkında birbirinden 
farklı işaretler taşımıyor. Tekrarlayan ve çoğun
lukla cam yüzeyler insana ait hiçbir referans 
taşımamakta. Bunları politik açıdan değerlendi- L.111--;.;;;;;:==:::..........J
recek olursak, bu çok uluslu şirketlere ait ticari 11. Çöp kutuları yetersiz
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yapıları tasarlayanların da bulutlar üzerinde yaşadıklarını ve sokaktaki 
insanlar ile hiçbir ilişkileri olmadığını varsayabiliriz. Bu tür yapılarla kent, 
fiziksel ve parasal gücünü bize empoze eden kapalı, sağır, ketum ve insana 
ters bir ortama dönüşüyor. Kentte yürümek zihnimizde açık, özgürleştiren 
bir kent imajı yaratır. Kentte serbestçe yürüdüğümüzde kent açık ve özgür 
bir alan haline gelir. İnsan bir ereğe doğru ilerlerken zihin ve beden sanal bir 
mekana doğru uzanır, bedenin hareketi ritim kazanır ve sanki sonsuz bir 
mekanda ilerliyormuşçasına insan bütün görsel ve duyumsal etkileri 
içselleştirir, ayaklarımızın altındaki toprak sanki bizi yukarı doğru kaldırır 
ve yerçekimine karşı geliriz. Bize açık olan yapılara, örneğin bir müzeye, 
bir konser salonuna, kapıları kamuya açık olan binalara doğru ilerle
diğimizde bu duygu yoğunlaşır. Bütün bu tür mekanlar, bu tür yapılar 
birbirleri ile görülmeyen ilişkiler içindedirler ve buralarda dolaşım 
zihnimizde özgür bir alan haritası çizer. 

Sanat yapıtları içeren binalar ise geçmiş zamanlar ve gelecek arasında, 
farklı kültürden ve nesilden insanlar arasında birlikle izlemenin ve dene
yimlemenin yarattığı sosyal ilişkiler oluşturur. Aynı zamanda, aynı sanat 
işlerini ya da müzikleri zaman ve mekan ötesinde birlikte deneyimlediği
miz için sanat her zaman bir özgürlük ve birliktelik duygusu kazandırır. 
Kant'ın 'sensus-communis' olarak adlandırdığı da aynı kültürden insanların 
bilmeden aynı beğeniyi taşıdıkları anlamına gelir; ben ise farklı bir birlik
telikten söz ediyorum. Kentteki sanatsal mekanların sunduğu deneyimlerin 
paylaşılması bu mekanlara zihinsel bir paylaşım kalitesi kazandırır. 

Öte yanda, deneyimlerimiz dolayısıyla 
zihnimizde yer eden imajlar bir kente 
kişisel anlamlar kazandırır. Kevin Lynch 
için imajlar birkaç nedenle önemlidir. Ön
celikle zihinsel bir harita oluşturan refe
ransları anlayarak yolumuzu bulmamıza 
yardım ettikleri için önemlidirler, yoksa 
kaybolma hissi bizi endişelendirerek ya
bancılaştırır. Bu, bugünün birçok üçüncü 
dünya kenti için geçerlidir zira bu kent
lerde dolaşım motorlu trafiğe öncelik 
verilerek tasarlanmaktadır. Aynı zamanda 
Kevin Lynch anlamların deneyimlerle 
oluştuğu üzerinde durur. Bu nedenle kent
sel biçimlerin onları anlayabileceğimiz 
biçimleri olması gerekmektedir. Kentsel 
biçimleri anlayarak gelişen anlamlar 

..................... ..__ ......... ..._.....,......, bizim oraya aidiat hissimizi güçlendirir. 
12. Bizim sokakta banklar
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Bu metinde akıllı tasarım yoluyla yaratılabilecek sosyal ilişkilerden ve 
sokakların önem ve işlevlerinden, süreklilikler ve kültürel ortamların 
paylaşılması ile kazanılan açıklık ve özgürlük niteliklerinden ve biçim
lerin sunduğu anlamlar dolayısıyla kazanılabilecek güven ve ait olma 
duygularından söz ettim. Ne yazık ki üçüncü dünya ülkelerinde kent ve 
trafik yönetimleri tarafından uygulanan anlamsız ve yabancı yapı-laşmalar, 
bu ülkelerdeki kentlerin en önemli niteliği olan komşuluk ve ait olma 
duygularını yok etmiştir. Buna karşın, ufak mahalle ve sokak köşelerine 
yerleşerek, olumsuz da olsa trafik kurallarına karşı gelerek, müfettişlerin 
gözlerinden uzak küçük pazarlar kurarak halklar bu yabancılaşmaya bir 
şekilde direnmektedir. Bu uygulamalar bir tür kaos yaratsa da sosyal 
iletişimlere imkan sağlamaktadır. 

Doğanın insan yapılarını zamanla istila etmesi gibi. Tepeden inme kararlara 
karşı gelerek yeni imkanlar yaratan bu uygulamalar bir yerde kentlere hayat 
veren unsurlardır. 

13-14-15. Kendine ait bir mekan

Immanuel Kant, Critique of Pure Judgment, tr. James Creed Meredith, Oxford, Clarendon 
Press, 1952 pp.83-85 

Joseph Margolis, 'All the Turns in Aesthetising Life', Filosovski Vesknik, XX (2/1999 
-XIVICA),pp.185-202
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Öz 

Bölüm 5 

TEMEL MESELELER VE 

ENDEKSLER 

İDEAL Mimarinin Estetiği 

Miodrag SUVAKOVİC 
Prof. Dr. Singidunum Üniversitesi, Medya ve İletişim 
Fakültesi, Belgrad, Sırbistan 

Bu kısa tartışmada ele alınan bazı yaklaşımlarda, mimarlık felsefesi ve 
estetiği kavramsal olarak ideal ve kavramsal olarak göndergesel mimari ve 
kentsel planlama arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları açıklamayı ve 
yorumlamayı amaçlar. Mimarinin kendi içerisinde ve ayrıca, edebiyatta, 
sinemada, resimde, heykelde ve hatta müzikte sanatsal kurguyla sık sık 
kesişen çevresel, yanal ve marjinal yaklaşımlarda, mimari felsefe ve estetik 
var olması mümkün ama gerçek olmayan hayali bir dünyanın - deney, 
tahmin, ütopya, ideal öngörü, heterotopya ve anti-ütopya dünyasının -
mimarisini ve kentsel planlamasını yorumlamak ve açıklamak için çaba 
gösterir. Mekana hükmetmek için yürütülen birbiriyle bağlantılı iki 
uygulama olarak, mimari ve kentsel planlama deneysel mühendislik ve 
sanatsal çalışmalar aracılığıyla ekonomik-teknolojik ve estetik-sanatsal 
açılardan gelişim gösterebilir. Deneysel çalışmalar, bireysel ve toplumsal -
özel ve kamusal - hayat için geliştirilmiş mekanların mimari ve kentsel 
açıdan "üretilmesinden" önce gelen bir aşamayı temsil eder. Bu nedenle, bu 
yazıda sosyal politika, mimarlık politikaları ve kentsel planlama arasındaki 
bağlantıyı ve kuramın ve kurmacanın söylemlerini ele alacağım. 

Anahtar Kelimeler: mimari, şehir, heterotopya, araştırma, tahmin, kentsel 
planlama, ütopya. 

Mimarlık kavramı veya nosyonu, mimarlık felsefesinin temel konusunu 
oluşturur. Dolayısıyla, mimarlık felsefesi mimarlıkla bağlantılı olan veya 

mimarlıktan kaynaklanan kavramların oluşturulması, icat edilmesi, 
üretilmesi, analiz edilmesi ve tartışılması sanatıdır. Gilles Deleuze ve F elix 
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Guattari'felsefe hakkında düşünmenin çerçevesini tam da bu şekilde 
belirler: 

... değişmeyen yanıtımız da o zamandan beri hazırdı: Felsefe 
kavramlar oluşturmak, keşfetmek, üretmek sanatıdır. Ancak 
bu yanıtın sadece soruyu toparlaması gerekmiyordu, aynı 
zamanda da bir saati, bir fırsatı, rastgelişleri, manzaraları ve 
kişilikleri, koşulları ve sorunun bilinmeyenlerini de 
belirlemesi gerekiyordu. (Deleuze ve Guattari 1994, 2) 

Dolayısıyla felsefenin görevi bir dildeki kelime ve cümleleri kullanarak 
kavramlar devşirmektir. Bu kavramlar genel veya soyut fikirlere değil 
belirli kullanım, olay ve işlevlere tekabül eder. Bu sayede bu kavramlar 
başka kavramlarla ilişkiye girer ve sonrasında karmaşık bir sürecin içinden 
geçerek uzam va zaman içinde nesnelerin ve yaşam formlarının kavramsal 
olmayan karmaşık dünyalarıyla ilişkilenir. 

Aşağıda ele alınan bazı yaklaşımlarda, felsefe ve estetik kavramsal olarak 
ideal ve kavramsal olarak göndergesel mimari ve kentsel planlamayı 
açımlamayı ve yorumlamayı amaçlar. Mimarinin kendi içerisinde (Alison 
et al. 2006) ve ayrıca, kentsel planlamada, edebiyatta, sinemada, resimde, 
heykelde ve hatta müzikte sanatsal kurguyla sık sık kesişen çevresel, ikincil 
ve marjinal yaklaşımlarda, mimarlık felsefesi ve estetik, var olması 
mümkün ama gerçek olmayan hayali bir dünyanın - deney, tahmin, ütopya, 
ideal öngörü, heterotopya ve anti-ütopya dünyasının - mimarisini ve 
kentsel planlamasını yorumlamak ve açıklamak için çaba gösterir. 

Mekana hükmetmeye odaklanan birbiriyle bağlantılı iki uygulama olarak, 
mimari ve kentsel planlama deneysel mühendislik ve sanatsal çalışmalar 
aracılığıyla ekonomik-teknolojik ve estetik-sanatsal açılardan gelişim 
gösterebilir. Deneysel çalışmalar, bireysel ve toplumsal - özel ve kamusal -
hayat için şekillendirilmiş mekanların mimari ve kentsel açıdan 
"üretilmesinden" önce gelen bir aşamayı temsil eder. Deney, henüz üretken 
uygulamaya geçmemiş olandır. Uygulamadan önce gelmesi, 
doğrulanmamış vizyonların, fikirlerin, projelerin ve materyallerin vb. 
doğrulanması adına testlerin yapılması ve yeni olanı aramak amacıyla 
keşiflerde bulunulması için yürütülen küçük çaplı kavramsal müdahalelere 
işaret eder. Bu açıdan, tarihselAvangard'da, "yeni mimari" Bauhaus, Rusya 
Sanat Enstitüleri ve De Stijl grubunun gerçekleştirdiği araştırmaların belirli 
kısımlarında yansıtılmıştır. Deneyin, tasarım, yeni malzeme geliştirme ve 
yeni teknoloji yaratma açısından mimari ve kentsel planlama kapsamındaki 
çalışma protokol ve prosedürlerin tarafından kuralcı bir şekilde 
oluşturulmuş platformları - değişmiş bir dünyada ve dolayısıyla, kamusal, 
özel ve samimi hayatın değişen biçimlerine yönelik bilinmeyen estetik 
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deneyimler veya ortak varlıkların içerisinde mimari için yeni işlevler 
geliştirmek amacıyla - genişletmesi hedeflenmiştir. Deney nosyonu, 
mühendislik ve sanat açısından araştırma nosyonuyla bağlantılandırılabilir. 
Bu nedenle, araştırma mimaride ve kentsel planlamada yeni çalışma 
platformlarının, protokollerinin ve prosedürlerinin aşamalı olarak 
keşfedilmesi bağlamında değerlendirilebilir. Örneğin, araştırma odaklı 
olmayan mimari yerleşik değerlere dayanırken, araştırma odaklı mimarinin 
hem kendi başına bir değer olması hem de yeni değerler oluşturmak için 
çaba göstermesi, araştırmaya odaklı olan ve olmayan mimari arasında 
sanatsal açıdan ortaya çıkan önemli bir farkı temsil eder. Araştırma odaklı 
mimari/şehircilikte, araştırma sürecine veya araştırma yapma aşamalarına 
nihai amaçtan - yani bir mimari veya kentsel planlama eserini ortaya 
koyma amacından - daha fazla önem verilir. Sonuca ulaşmaya gerek 
yoktur, hatta sonuca ulaşmak önemli değildir veya amaca ulaşıldığı 
düşünülür düşünülmez, amaç atıl hale geliyor olabilir; ancak, araştırma 
süreci tek başına bir düşünme ve çalışma veya tek kelimeyle hareket modeli 
vasfına haizdir (Argan, 2011 ). 

Mühendis olarak mimar, yönteminin tutarlılığını bina tasarımıyla ve 
inşasıyla doğrulayarak veya gerçek hayatta uygulanabilirliğini ispatlayarak 
ortaya koyar. Sanatçı olarak mimar ise, mimari alandaki belirli 
sorunsallarının araştırıldığı zihinsel süreci bir olguya dönüştürür, yani bu 
süreci görselleştirir. Aynca, bir deney üretken mimarinin gerçekliğinin 
taklit edildiği, önceden belirlenmiş sınırlı sayıda koşul altında 
gerçekleştirilirse, bir laboratuvar tipi olarak işlev görür. Bir deneyim, 
mimari şablon, model, iki boyutlu veya üç boyutlu dijital model veya dünya 
sergilerindeki gibi geçici bir yapı olarak ve hatta bir müze, kültür merkezi, 
opera veya tiyatro binası inşaatı ile gerçekleştirilebilir. Deneysel mimari 
her zaman bir şeyler inşa etme pratiği olarak değil, "keşfetme" ve "hayal 
etme" pratiği olarak - diğer bir deyişle, insan yaşamında mekan ve zamana 
yönelik yeni mantıklı bir dağılıma ulaşmak için mimari araştırmanın ve 
yeni çözüm arayışının kavramsal yörüngesi - olarak değerlendirilebilir. 
Örneğin, İtalyan FütüristAntolio Sant'Elia'nın bir metninde yeni mimarinin 
ele alındığı oldukça erken bir örneğe rastlamak mümkündür: 

Fütürist şehri icat ve yeniden inşa etmeliyiz: tüm 
noktalarında muazzam, kargaşalı, canlı, asil bir şantiye 
olmalı; ve Fütürist ev, devasa bir makineye benzemeli. 
(Sant'Elia veMarinetti 1914/1971, 36) 

Tahmin, kişinin deneysel sonuçların uygulanışını öngörmesine veya 
önceden belirlemesine ya da proje tekniklerinin ekonomik, teknik ve 
estetik-sanatsal açılardan inşaat için önceden belirlenmiş koşullar ve şartlar 
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içerisinde somut, yani faydacı bir bakışla geliştirilebileceği prosedürleri 
tespit etmesine imkan tanıyan uygulama ve edim teknikleri olarak 
tanımlanabilir. Öngörü söylemi temelinde teknolojiye bağlıdır ve bu 
nedenle, mimari için yakın geleceğe yönelik gelişim imkanlarına işaret 
eden bir söylem olarak sunulur. 

Ütopya, ideal öngörü ve heterotopya söylemleri, mimaride ve kentsel 
planlamada ulaşılabilir olup olmamasına bakılmaksızın yeni olanı yansıtan 
felsefi-estetik ve kuramsal yorumlamaların birer parçasıdır. "Ütopya" ve 
"ideal öngörü" nosyonları, yeni ve daha iyi bir hayatın ulaşılabilirliğine 
ilişkin insan umudunu temel alan bir söylemin potansiyel unsurlarını temsil 
eder. Ütopya, mükemmel bir toplumu (olumlu ütopya) veya tam tersini 
(olumsuz ütopya) oluşturmaya yönelik bir vizyon, bir proje, bir plandır. 
Ütopya kelimesi, İngiliz hümanist Thomas More'un ( 1516) politik 
yapıtında, ideal devletin vücud bulduğu mekan olarak yer alan ve bu türe 
ismini veren hayali adanın adıdır. 16 ila 20. Yüzyıl Avrupa düşününde, 
sanatta, dinde, siyasette ve ekonomide ütopya projeleri geliştirilmiştir. Üç 
farklı ütopya kavramı mecuttur: (1) ütopik toplum geçmişte bir noktada 
konumlanmış, yok olup gitmiş ideal bir dünyayı (Neolitik, Atlantis, Antik 
Yunan) işaret eder ve yeniden kurulması için, doğa ve kültür, insan ve tanrı 
arasındaki birliğin yeniden keşfi gerekir; (2) ütopya henüz ulaşılmamış, 
gelecekteki toplum nosyonuna işaret eder. Bu ütopik duruma toplum 
içindeki mikro ve makro evren süreçleri ortaya çıkarılarak, üretim 
araçlarının maddi ve evrimsel açıdan değiştirilmesi ve eski dünyadan 
ayrılmayı simgeleyen devrimci bir atılım veya ruhani bir evrim-devrim 
aracılığıyla ulaşılması gerekir (sosyal ütopya fikirleri, komünist toplumun 
Marksist idealleri, insan ruhunun evrimine ilişkin teoloji ve insan felsefesi 
idealleri); ve (3) zamansız ideal toplum nosyonu, fantastik düzyazı, şiir, 
sinema ve resimde resmedilir. Örneğin, Aleksandar Flaker gibi bazı 
avangart kuramcılar bir mekanı (topos) simgeleyen ütopya nosyonunun 
yerine, geleceğin seçili planı, projesi ve vizyonu olarak ideal öngörü 
nosyonuna başvurur. "İdeal öngörünün" gelecekte ideal olarak 
yapılandırılmış bir mekana işaret etmediği ve bunu tanımlamaya 
çalışmadığı, insanın mevcut gerçekliğinin ötesine geçmesi için ideal yolun 
seçilmesi için hareket edilmesi gereğini ortaya koyduğu vurgulanmaktadır 
(Flaker 1984, 109). 

Bu bağlamda, mimarlıkta ve kentsel planlamada ütopya ve optimal 
öngörüsel söylemler, şimdiki zamanın gerçek yaşam biçimi ideolojisine 
müdahale eden mimari ve şehirci ideolojinin temelini oluşturan estetik 
ideoloji nosyonuna dayanır. Filiberto Menna'ya bu durumu şöyle açıklar: 
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Dolayısıyla, estetik ideoloji tek başına siyasetin özgür 
toplum şartına ulaşamadığı inancından doğar. (Menna 
1984,29) 

"Ütopya" kavramının göndergesel potansiyelinin mekana bağlılığı 
konusunda, Filiberto Menna bu kavramın mimaride ve şehircilikte yeni bir 
dünyaya - üçlü bir bağıntıda yer alan yeni mimariyle öne çıkan bir dünyaya 
-yönelik estetik atılımla olan ilişkisini fark etmiştir:

mimari / şehircilik I sanat 1
estetik bütünleşme (Menna 1984, 73 - 76)

yaşam 

Ütopyalar, örnegın Vladimir Tatlin'in (Monument to the Third 

International, 1918) öngörüsel modellerini Constant Nieuwenhuys'un 
(New Babylon, 1956-1974), Daniel Libeskind'in (City Edge, 1987) veya 
Zaha Hadid'in (Spiral Tower, 1991) vb. modelleriyle bağlantılandıracak bir 
"mimari tarz" için kavramsal bir ortak payda oluşturmaz. Ütopik mimariler, 
mevcut yaşam biçimleri ile yaşam alanlarına yönelik potansiyel 
oluşumlar/yeniden oluşumlar arasındaki olası toplumsal uzlaşmazlıklara 
çözüm teklifleri veya önerilerinden oluşur. Ütopik mimari, sosyal ve daha 
geniş açıdan insani çatışmaların ve düşmanlıkların ötesine bir "ütopik 
tarz"a erişerek değil, onu inşa ederek geçme isteğiyle tanımlanır. 

Ütopik potansiyeller, çoğunlukla yeni toplumsal yaşam alanlarının kurucu 
deneyleri, hayali - fantastik - yaşam biçimlerinin imkansız uç noktalan, 
özgürleştirici siyaset öngörüleri ve - çok ender olmamak üzere - totaliter 
rejimlerde siyasi umudun patolojik kırılmaları olarak ortaya çıkar; ancak, 
popülist tüketim kültürlerinde yaşam biçimlerinin tüketim dağılımları 
halinde de görülebilir (karşılaştırınız. Coleman 2005, 2). Her devrim 
sahnesinde - örneğin siyasi devrimler, sanatsal devrimler, mimari 
devrimleri, kültürel devrimler, teknolojik devrimler veya estetik 
devrimlerde - ütopya öngörüsünde sorgulanamaz bir ideal ya da en azından 
daha iyi bir gelecek beklentisini destekleyecek katı bir yapı, bir iskelet 
tanımlanır. Geleceğe yönelmiş mimari-sosyal ideal bu "katı yapılar" yerine 
getirilmeyen vaatleri, uygulanamaz olanın sıkı sıkıya uygulanmasını 
içerisinde barındırır. Walter Gropius'un liberal modemist mimari 
projesindeki "eleştirel olumluluk" ile Albert Speer'in neoklasik Nazi 
projesindeki "totaliter (korkunç) olumluluk" arasındaki totaliter-patolojik 
yakınlık da bu katılığın bir sonucudur. Buna bağlamda, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliğinde, Vladimir Tatlin'in yapısalcı deneyi ile Boris 
lofan ile ömeklendirilebilecek Stalinist sosyalist-realist mimarinin katılığı 
arasında ölümcül bir yakınlıktan bahsedilebilir. 
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Ütopyanın hedefli ve idealleştirilmiş bir üst dil olarak yaşadığı krize 
yönelik ilk eleştirel yanıtlardan biri, Foucault'un karmaşıklık, yani 
heterojenlik kavramı etrafında yapılandırdığı "heterotopya" nosyonunda 
görülebilir. İçinde banndığımız, kendimizi terk ederek içine girdiğimiz, 
hayatlanmızın, zamanımızın ve geçmişimizin eridiği alan heterojendir. 
Dolayısıyla, "heterotopya";-

... birbirine uyumsuz farklı yerleri ve konumları gerçek tek 
bir yerde karşı karşıya getirme gücüne sahiptir. (F oucault 
1997, 354) 

mimari / şehircilik 1 sanat 1 yaşam 

estetik fark 

Mekanlardan ve zaman bölümleri veya aralıklarından oluşan bu karışım, 
bizi eski, bastırılmış, sergilenmiş, hayali, ezberlenmiş, öngörülmüş ve 
geleceğe yazılmış olanlar arasındaki farklılıkların ihlal edildiği kaotik 
olasılıklar düzenine götürür. Hans Belting'in Batı'daki (Floransa) ve 
Doğu'daki (Bağdat) bakışlar arasındaki karşılaştırmalı bağlantıyı kültürel 
farklılıklara ve özel ile kamusal olan arasındaki ilişkiye odaklanarak ele 
aldığı geçmişe dayalı anlatımını mümkün kılan da bu olmuştur. (Belting 
201 1) Kültürel hafızanın dağılımındaki köhneliğe yönelik postmodern 
müdahaleler ve atıflar, açılımlarını mimaride ( örneğin SiTE grubu ve 
grubun Houston, Texas'ta bulunan BEST Ürün Teşhir Salonunun cephesi 
için 1975 yılında oluşturduğu tasarım) ve mimariyi yansıtan sanatta 
(Gordon Matta-Clark, Conical Intersect, 1975) bulmuştur. Heterotopya 
henüz anti-ütopya haline gelmemiştir ama parçalanma ve çoğalma 
sürecinden geçen bir ütopyadır; mikro farklılıkları ortaya çıkararak, 
zamanda ve mekanda iş yapmak ve yaşam biçimlerini şekillendirmek için 
kullanılabilecek potansiyel olarak sayısız olasılığın içerisinde yaygınlaşır. 
Örneğin, Rem Koolhaas'ta mimarinin dünyayı ve dünyadaki yaşam 
mekanını şekillendirme konusunda "tümgüçlülük ve güçsüzlükten oluşan 
tehlikeli bir karışım" olduğu ortaya çıkar. Tümgüçlülük ve güçsüzlükten 
oluşan bu tehlikeli karışım, heterotopyan - postmodem - anlamda yaşamın 
yollarında ve biçimlerinde farklılıklar yaratma politikasının ötesine geçme 
çabasının bir ifadesidir: 

Çelişkilerden kaçınılmaz. [ ... ] Çağdaş alandaki imkanlara 
dayanarak, mimarinin ne olduğu ve ne yapabileceği 
konusunda yeni bir gerçekçilik bulmaya çalışır. Diğer bir 
deyişle, bu acı verici derecede ütopik bir girişimdir. (O.M.A. 
ve arkadaşları, 1998, xix) 
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Mimari/kentsel pratik, popüler kültürdeki medya hikayeleri ve mimarlık 
felsefesi, estetiği ve kuramı bağlamında, anti-ütopya söyleminin karşısında 
en sık yükselen argüman, ele geçirilmiş, işgal edilmiş veya bir amaca tahsis 
edilmiş mekanların temsili olarak politikleştirilmesine dayandırılır. 
Savaşların, ekonomik, sınıfsal, ırksal ve diğer bölünmelerin, yani yaşam 
mekanının yeniden dağıtımının sonucunda çeşitli "kentsel krizler" ortaya 
çıkar: altyapı yıkılır ve tüm çevre ya da çevrenin birimleri kolonileştirilir, 
kolonileşmeden kurtulur ve yeniden kolonileştirilir. Örneğin, Paul Virilio 
kentliliğin çöküşünün ideolojik olarak yürütülen sürekli ilerleme 
pratiğinden kaynaklanan afette gerçekleştiğini ifade eder: 

PANİK ŞEHİRLERİ,yirminci yüzyılın en büyük felaketinin 
İlerleme afetlerinin çağdaş başkenti olan şehirde gövde 
bulduğunu diğer tüm kentsel kaos kuramlarından daha açık 
bir şekilde ortaya koyar. (Virilio 1997, 90) 

mimari / şehircilik 1 sanat 1 yaşam 

estetik dağılma 

Yakın gelecekte (yıl 2074) yaşam mekanının anti-ütopya çerçevesinde 
yeniden dağıtımının mecazi bir temsiline, Jncorporated adlı bilim-kurgusal 
televizyon dizisinde rastlamak mümkündür. Dizide, yaşam mekanı 
korumalı, yani dışarıya kapalı yaşam ve çalışma alanları ile korumasız, yani 
açık yaşam ve çalışma alanlarına ayrılır. Bu korumasız alanlarda, Birleşik 
Devletlerin çeşitli bölgelerinden gelen mülteciler yaşar. İki farklı kentlilik 
böylece birbirine tezat oluşturacak şekilde karşı karşıya getirilir: birinde 
ticaret en üst düzeye çıkarılır ama katı bir gözetim ve bastırma rejimi 
uygulanırken, diğerinde tehlikeli ve güvenliksiz ama özgür bir yaşam sunan 
anti-ütopya veya distopya kentliliği söz konusudur. 

Amerikan şehirleri, argoda "soylulaştırma" olarak anılan bir süreçten 
geçmiştir ve geçmektedir (Smith 1996). Bu süreçte, tehlikeli, gettolaşmış, 
terk edilmiş, yoksullaşmış veya ihmal edilmiş kentsel alanlar potansiyel 
veya fiili bir dönüşümden geçirilerek, özel konut, ticaret merkezi veya diğer 
kamusal altyapı inşaatlarına ve kalkınma yatırımlarına elverişli ve çekici 
bir hale getirilir. Bu açıdan, kriz mağduru alanların veya bir bütün olarak 
şehirlerin mimari açıdan yeniden canlandırılmasından bahsedilebilir ki, bu 
süreç mevcut nüfusun başka bir yere taşınması, mevcut altyapının yıkımı ve 
sosyal ve kültürel elit kesim, turizm ve ticari tesisler gibi hedeflere yönelik 
olarak mekanın geliştirmelerle tek elden yeniden canlandırılması ile başlar. 

Hintli medya ve kültür kuramcısı Ravi Sundaram, bir görüşmede "aşırıya 
kaçan" kentleştirmeye atıfta bulunarak "Hindistan'ın Brezilyalaştırılması" 
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kavramını ortaya koymuştur. Kuramcı, kendi özel güvenliği, yaşam 
altyapısı, enerji tedariki, kablolu televizyon ve İnternet imkanları, 
mağazaları ve sosyal donatılarıyla dışarıya kapatılmış ve şehrin diğer 
bölümlerinden korunmuş kentsel alanlara işaret etmiştir. Bunlar elit kesime 
yönelik meskun alanlar olarak şehrin yaşayan dokusundan ayrılarak 
kopartılmış ve bu elitler çoklukların gündelik yaşamından bağımsız güvenli 
ve rahat bir varlığa ulaşmak için kendi mekanına/mekanlarına sahip 
olmuştur. 

Örnek vermek gerekirse, şehirlerin savaşlar, suça yönelik ordu/polis 
benzeri yapılanmaların çatışmaları, mülteci krizi, devlet terörizmi ve doğal 
veya çevresel afetler sırasında yıkılmasından da bahsedilebilir (urbisit) 

(Millard 2004, 40-43). İkinci Dünya Savaşındaki şehir yıkımları, tüın 
gezegeni kapsayan bir çatışmayla Varşova'nın, Stalingrad'ın, Londra'nın, 
Belgrad'ın, Dresden'in ve Berlin'in yıkıma uğraması ve Nagazaki ve 
Hiroşima'nın maruz kaldığı tahribat olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 
kolonicilerden ve sosyalist veya kapitalist modernleştirme girişimlerinden 
kurtulduktan sonra oluşturulan modernist şehirlerin belirli bölümlerinin ve 
parçalarının toptan ortadan kaybolduğuna şahitlik eden Birinci, İkinci ve 
Üçüncü Dünyadaki doğrudan ve dolaylı çağdaş şehir yıkımlarından da 
bahsetmek gerekir. Bu tür şehir yıkımları, kabilelerin ve etnik toplulukların 
varlıklarının suça dönüştürülmesi, iç savaşlar, yapılı ordu oluşumlarının 
müdahaleleri, devletlerin yıkılması ve kentsel mekanların "savaş 
alanlarına" veya arazi kullanma hakkına yönelik ekonomik-siyasi 
mücadele alanları haline gelmesi ile bağlantılıdır (Lagos, Nijerya; 
Saraybosna, Bosna-Hersek; Bağdat, Irak; Timbuktu, Mali; vb.). Paris'te 
(2005) ve Londra'da (2011) ırk ve sınıf ayaklanmaları sırasında holiganlar 
kentsel alanları yerle bir etmiştir. New York 11 Eylül 2001 tarihinde terörist 
amaçlı yıkıma sahne olmuştur. Irak, Suriye ve Mali'de mimari ve kutsal 
mirasın uğradığı yıkımlar, etkin ve ulusal veya insani kimlik endekslerini 
silme amaçlı stratejilerdir (Gronlund 2017, 109). 

Anti-ütopya söylemi, mimari ve kentsel ütopyaların olumlu ve umut vaat 
eden ideallerine yanıt olarak ortaya koyulan olumsuzluk öngörüsüdür. 
Anti-ütopya, olumsuz bir ütopyadır. Ancak, anti-ütopya, kontrole dayalı 
dünyanın tam olarak gerçeğe dönüşmesine yönelik ilerleyişindeki 

baskıcılıkla ortaya çıkan ütopya naifliğinin bir eleştirisi olarak da 
yorumlanabilir. Öte yandan, distopya gerçekleştirilmemiş bir "ütopyadır". 
Distopya, gerçekleşmemiş "ütopya"dır. Başarısız ya da ulaşılamamış 
ütopya. Ütopyanın yarım kalmışlığını, çöküşünü veya psikanaliz 
bağlamında pas tout (eksik) halini ortaya koyan başarısız ya da 
ulaşılamamış ütopyadır. 
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Deneyden, öngörüden, ütopyadan, heterotopyadan, anti-ütopyadan veya 
distopyadan dem vurulduğunda, değişim stratejilerinden ve taktiklerinden 
bahsedilir. Örneğin, Manuel Castells, değişimin doğasını aşağıdaki 
ifadelerle açıklar: 

Bu nedenle, kentsel anlamın ve kentsel anlamların (ve 
biçimlerin) tarihi kümelenmesinin her zaman tarihsel 
aktörler arasındaki çatışma süreciyle belirlenen simgesel 
ifadesini kentsel biçim olarak tanımlarız. 
[ ... ] 
Kentsel sosyal değişimi, kentsel anlamın yeniden 
tanımlanması olarak adlandırırız. Kentsel planlamayı, 
kentsel işlevlerin müzakere yoluyla ortak bir kentsel anlama 
uyarlanması olarak açıklarız. Kentsel tasarım ise, kabul 
edilmiş kentsel anlamın belirli kentsel biçimlerde ifade 
edilmesi girişimidir. 
[ ... ] 
Kentsel sosyal değişim, kentsel pratiğin tüm unsurlarını 
şartlandırır. Dolayısıyla, kentsel sosyal değişim kuramı, 
şehre ilişkin diğer tüm kuramların temelini oluşturur. 
(Castells 2003, 25) 

Referanslar 

Alison, Jane, Marie-Ange Brayer, Frederic Migayrou, and Neil Spiller, eds. 2006. Future 

City: Experiment and Utopia inArchitecture. London: Thames and Hudson. 

Argan, Giulio Carlo. 2011. "Art as Research." in A Little-Known Story about a Movement, 

a Magazine, and the Computer's Arrival in Art: New Tendencies and Bit International, 

1961-1973, edited by Margit Rosen, 194-201. Cambridge, MA and London, UK.: The 
MiT Press and Karlsruhe, Gennany: ZKM I Center for Art and Media. 

Belting, Hans, 2011. Florence and Baghdad: Renaissance Art and Arab Science. 

Cambridge, MA: Belknap Press ofHarvard University Press. 

Castells, Manuel. 2003. "The Process of Urban Social Change." in Designing Cities: 

Critical Readings in Urban Design, edited by Alexander R. Cuthbert, 23-27. Oxford: 
Blackwell Publishing. 

Coleman, Nathaniel. 2005. Utopias andArchitecture. New York: Routledge. 
Deleuze, Gilles and Felix Guattari. 1994. What is Philosophy? New York: Columbia 
University Press. 

Flaker, Aleksandar. 1984. "Optimalna projekcija." in Pojmovnik ruske avangarde, edited 
by Aleksandar Flaker and Dubravka Ugresic, str. 107-115 br. 1, Zagreb: Grafıcki zavod 

Hrvatske. 

-63-



KENT ESTETİÖİ MİODRAG SUVAKOVİC 

Foucault, Michel. 1997. "Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias." in Utopias and 

Architecture: A Reader in Cultural Theory, edited by Neil Leach, 350-355. New York: 

Routledge. 

Gronlund, Melissa.2017. "Destroyers ofWorlds." Artforum (March): 109. 

Menna, Filibero. 1984. Proricarife estetskog drustva: eseji o umetnickoj avangardi i 

modernom arhitektonskom pokretu [Italian original: Profezia di una societiı estetica]. 

Belgrade: Radionica SIC. 

Millard, Bill. 2004. ''Urbicide: Selected Case Studies." in Content, edited by Rem 

Koolhaas, 40--43. Cologne: Taschen. 

O.M.A. [Office for MetropolitanArchitecture], Rem Koolhaas, and Bruce Mau. 1998. S,

M, L, XL: Small, Medium, Large, Extra-large. New York: Monacelli Press.

Sant'Elia, Antonio and Filippo Tommaso Marinetti. 1914/1971. "FuturistArchitecture." in 

Programs and Manifestoes on 20
1h

-century Architecture, edited by Ulrich Conrads, 34-38. 

Cambridge, MA: The MiT Press. 

Smith, Neil. 1997. "Is Gentrifıcation a Dirty Word?" in The New Urban Frontier: 

Gentrification and the Revanchist City, 28--45. London: Routledge. 

Virilio,Paul. 1997. Cityof Panic. London: Bloomsbury Academic. 

-64-



Bölüm 6 

"YOK-YERLERİ" ÇEVRESEL 
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Kemal Reha KAVAS 
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Mimarlık Bölümü, Antalya 

Kentsel ve mimari mekanda insan deneyimi; beden, mekan ve hafıza 

arasındaki ilişkinin doğasıyla karakterize edilmektedir. Bu ilişkilerin güçlü 

süreklilikler üzerinden tanımlandığı koşullarda belli bir yaşam alanına 

aidiyet hissi gelişebilmektedir. "Yer" kavramı, bu aidiyet hissinin 

oluşturulmasına istinaden tartışılabilir. Bu çalışma, kentsel ve mimari 

mekandaki insani deneyimin değerini "yer" inşasıyla ilişkili olarak 

yargılamak üzere estetik ölçütler önermektedir. Bu kapsamda, "yer" ve 

"estetik" kavramları ve bunlar arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır. 

Marc Auge "yok-yer" kavramını, bağlamsal ilişkilerden yoksun, 

standartlaşmış mekansal tasarımları temsil etmek için kullanmaktadır 

(Auge, 1995: 34). Havaalanları, uçaklar, süpermarketler, alışveriş 

merkezleri ve otel zincirleri "yok-yer" için örnekler teşkil etmektedir. 

Buna karşın kimliğe ve tarihe bağlı olan "yerler" uzun tarihsel süreçlerde 

karakteristik bağlamlar ile ilişkili olarak inşa edilmiştir. Dolayısıyla "yer" 

insan ve çevre arasındaki bütünleşmeyle tanımlanmaktadır ve hafızanın 

inşasına dayalıdır. Söz konusu bütünleşme ve inşa çevrenin algılanmasını 

ve yorumlanmasını kurgulayan tamamlanmış bir duyusal katılım, tüm 

insan duyularının senteziyle oluşturulmaktadır. Bu sentez, eski 

Yunancadaki orijinalinde duyumsallık ya da duyulur algı anlamını 

karşılayan "estetiğin" bir sorunudur (Tunalı, 2003: 13). 

"Estetik", tüm bedeni kapsayan derin duyusal katılım ya da duyusal sentezi 

niteler (Berleant, 1997). Estetik, beden ve çevresi arasındaki engin 

devamlılığa işaret eder ve kentsel ve mimari hafıza üzerinden güçlü bir 

aidiyet hissi oluşturur. Buna rağmen çağdaş dünyada bu kapsamlı terim 
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bağlama ilişkin bilgi gerektirmektedir. İkinci olarak fırmitas (sağlamlık) 
mimarlık ve doğa bilimleri arasındaki bağdır çünkü mimar bu standardı 
sağlamak için mühendisliğe ilişkin temellere sahip olmalıdır. Üçüncü 
olarak venustas (güzellik) mimarlık ile güzel sanatlar arasındaki bağı kurar 
çünkü mimarlıkta güzelliğe ulaşmanın sağlanması resim, heykel vb. 
sanatsal alanlar ile ortak bir zemin üzerinde yükselir. Bundan da öte, söz 
konusu bağ plastik sanatlar ile de sınırlı olmayıp müzik ve edebiyat gibi 
alanlara da uzanır çünkü tekrar, ritim, armoni, tutarlılık ve kompozisyon 
gibi müziksel ve edebi kavramlar temel tasarım için ortak bir zemin üretir 
(Rasmussen, 1964). Bu ideal sacayak kusursuz bir dengeye sahip olmalıdır 
ve bu dengenin standartlardan herhangi birinin lehine bozulması mimarlığa 
değer kaybettirebilir. Örneğin, işlevsellikte aşırılık vasat bir yapıya, 
sağlamlığa aşırı önem verilmesi ruhsuz bir strüktüre, sözlük anlamıyla 
güzelliğe yapılan aşırı vurgu ise yüzeysel dekorasyona götürebilir. Sonuç 
itibarı ile "mimarlık" sözcüğü bu uç durumlardan hiç birini karşılamaz. 
Dolayısıyla sacayağın ideal dengesinin sağlanması mimari değerin temel 
belirleyicilerindendir ve bu değer zaman üstüdür. Bu mimari değer 
kalıcılığı sağlayan önemli bir etkendir. 

Mimari güzellik işlevsel ve strüktürel güzelliktir, yüzey etkisinden çok 
daha derinliklidir. Bu güzellik Vitruvius'un dile getirdiği üç öğeyle derin
likli ilişkilerin kurulduğu ve inşa edilmiş bir güzelliktir. Sacayak sağlam bir 
şekilde kurulduğunda mimarlığın kalıcılığından bahsedebiliriz. Böylece 
hafıza mimarlığın tartışılmasında bir etken olur. Birçok nesil tarafından 
kullanılırken zamanın etkilerine direnen mimari eserler hafızaya ilişkin 
yerleri üretir. Fakat mimarlık tekil ve izole bir yapı değildir. Mekansal 
kalitenin mimarlık disiplini içerisinde tekil yapıların niteliğine indir
genmesi özellikle kentsel bağlamda önemli bir sorun olarak dile getiril
mekte, nitelikli yapıların bir araya gelişinden nitelikli kentsel mekanların 
oluşumunun sağlanamadığı vurgulanmaktadır (Keskinok, 2010: 15). 
Mimarlık "çevre" adı verilen ve "çevre estetiğinin" konusu olan (Erzen, 
2006: 5-17) daha kapsamlı ilişkiler ağının bütünleşik bir parçasıdır (Şekil 
1 ). Bu ilişkiler ağı yoğun bir kentsel ortamda olabileceği gibi dünyanın ücra 
bir köşesinde de gelişebilir (Şekil 2). 

Kalıcılık, onun hafızadaki yeri ve ilişkiler ağı "yer" fikrini üretir. Her bir 
"yerin" kendine özgü karakteri vardır. Aslında tüm yerlerin ortak özelliği 
karaktere sahip olmalarıdır. Marc Auge'nin "yok-yerler: üstmodernliğin 
antropolijisine giriş" başlıklı ufuk açıcı çalışması "yerin" değerini bağlam
sal ilişkilerden yalıtılmış standart mekansal kurgulara işaret eden "yok-yer" 
kavramından hareket ile açıklar. Yok-yerler, örneğin "seyahat, geçiş, ticaret 
ve boş vakit mekanları" havaalanları, uçaklar, süpermarketler, alışveriş 
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merkezleri, hotel zincirleri tarafından üretilir (Auge, 1995: 94). Bu 
mekanlar dünyanın farklı köşelerine iklim, kültür ve yerel ihtiyaçlara karşı 
hiç bir hassasiyet taşımaksızın yayılmıştır. Bunlar "günlük yaşamın 
samimiyetine nüfuz etmeyen" türde mekanlardır (Auge, 1995: 98) ve bu 
mekanların kurgusu bir kişiyi "müşteri, yolcu ve kullanıcı" olarak 
kategorize ederek "giriş ve çıkış" anlarında tanımlar (Auge, 1995: 111 ). 
Marc Auge karakteristik ve tarihsel bakımdan anlam taşıyan mekanı 
"antropolojik yer" olarak adlandırır ve onu "onda yaşayan, onu işleyen, onu 
savunan, onun güçlü noktalarını işaretleyen ve onun sınırlarını gözlem 
altında tutan yerli sakinler tarafından sahiplenilen" mekan olarak tanımlar 
(Auge, 1995: 42). O halde, "yer" somut ve aynı zamanda da sembolik bir 
mekanın kurulumudur (Auge, 1995: 51). Auge'ye göre, "kimliğin, iliş
kilerin ve tarihin yerleri vardır": "evin düzeni, konutun kuralları, köyün 
zonlara ayrımı, kutsal mekanların yerleşimi, kamusal açık mekanların 
kurgusu, arazi dağılımı ... önceden tanımlanmış bir kurallar sistemine .. . 
tekabül eder" (Auge, 1995: 52). O halde, "antropolojik yer tarihseldir .. . 
atalar tarafından inşa edilmiştir ve. . . onun tartışılması ve yorumlanması 
özel bilgi gerektirir" (Auge, 1995: 55). "Yerin" başka bir önemli karakteri 
de onun geometrik olmasıdır. "Doğru, doğruların kesişimi ve kesişim 
noktası insanlar tarafından iz bırakılmış rotalara, akslara ve yollara tekabül 
ederek insanların geçtiği veya toplandığı kavşakları ve açık mekanları 
biçimlendirir" (Auge, 1995: 57). Bu çerçevede "yer" anlamın zaman içeri
sinde inşa edildiği "tarihsel mekandır" (Auge, 1995: 59). 

Mekan - zaman ilişkisine çarpıcı bir bakış açısı getiren Fransız filozof 
Gaston Bachelard (1996: 36) insanın "zaman içinde kendini tanımasının", 
"varlığın durağanlık kazandığı mekanlar içerisindeki bir dizi bağlanma" ile 
mümkün olabildiğini vurgulayarak mekanın temel işlevinin "peteklerinin 
binlerce gözünde zamanı sıkıştırılmış olarak tutmak" olduğunu ileri sürer. 
İnsanın varlığını mekansal deneyimi üzerinden anlamlandırabilmesi top
lumsal hafızanın oluşumu için yeterli düzeyde zamansal sürekliliğe, 
dolayısıyla mekansal deneyimi sağlayan yapılı çevrenin kalıcılığına 
dayanmaktadır. Söz konusu kalıcılığın sahnesi ise tekil mimari yapıtlar 
değil mimari detaydan kentsel kurgulara uzanan bir ölçekler sürekliliğidir. 
Eğer yalıtılmış yapılara dair konvansiyonel sınırlamaların ötesine geçmek 
suretiyle mimarlık "çevre tasarımı" olarak yeniden değerlendirilirse, o 
zaman, Christian Norberg-Schulz'un yaklaşımına atıf ile, mimari öğeler 
"çevresel karakterin yoğunlaştığı odaklar" olarak yeniden kavramsallaştı
rılabilir (Norberg-Schulz, 1980: 1 O). Bu "odakların" inşası belirli bir kül
türde "yerlerin" inşası olarak da görülmelidir. Çoğu durumda bu "odaklar" 
anıtlarda vücut bulmuştur. Auge'nin ifade ettiği gibi, "Anıt ... insanlara 
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nesiller boyunca sürekliliği düşünebilme imkanı veren ... kalıcılığın somut 
dışavurumuna yönelik bir girişimdir" (Auge, 1995: 60) çünkü anıtlar 
"bireylere meşrulaştırılmış olan şu fikri verir ki, anıt bireyden önce var 
olmuştur ve bireyden sonra da varlığını sürdürecektir." (Auge, 1995: 60) 
(Şekil 1 ). Ünlü Mısır atasözü olan "İnsan Zamandan, Zaman ise 
piramitlerden korkar" bu temel duygunun yansımasıdır (Clayton & Price, 
1995: 37). 

Mimari ve kentsel mekanın hafıza kavramıyla ilişkisini kalıcılık duygusu 
üzerinden açıkladıktan sonra "estetik" kavramı yeniden gözden geçiril
melidir. Daha önce de açıklandığı gibi, insan ve çevre kapsamlı bir duyusal 
katılım ile birbirine bağlıdır. Çevre birçok duyunun yardımıyla algılanır ve 
yorumlanır. Bu duyular bir sentez oluşturur. Antik Yunanca'daki etimolojik 
kökenleri açısından değerlendirildiğinde, "estetik" terimi tüm insan 
bedenini ilgilendiren bu sentezi temsil etme özelliğine sahiptir. Buna ek 
olarak duyusal sentez estetik bilgi ürettiğinde bu durum "sinestezi 
( synesthesia )" olarak adlandırılabilir (Berleant, 1997). Çağdaş dünyamızda 
"estetiğin" anlamında önemli sapmalar gözlenmektedir. Hatalı anlamların 
kaynağı iki temel yanlış anlamadır. İlk yanlış anlama, daha önce de 
değinildiği gibi, "estetik" sözcüğünün cerrahi ile çokça ilişkilendirilme
sinden dolayı yüzeyin iyileştirilmesi olarak kabul edilmesidir. İkinci 
olarak, "estetik" sözcüğü, üzerine yüklenmiş olan yüzeysel anlama ek 
olarak, "güzel" ile eşanlamlı olarak kabul edilmektedir. Orijinal anlamı 
itibarı ile bilimsel bir alanı ifade eden "estetik" basit bir sıfat konumuna 
indirgenmiş bulunmaktadır. Bu iki temel yanılgı "estetiğin" anlamını 
yüzeysel güzelliğe indirgemiştir. Bu anlamsal kaymanın tasarım açısından 
önemli etkileri vardır. Yüzeysel güzellik olarak anlaşılan "estetik" 
mimarlıkta olduğu gibi, tasarım disiplinlerinde tasarım sürecinin 
bütünleşik bir öğesi olarak görülmemiştir. Tasarım süreci düz mantık ile 
şekillenmiş mekanik işlevselcilik içerisinde sınırlandırılmış, bu yüzden, 
"yüzeysel güzellik" olarak kabul edilen "estetiğin" tasarım ürününün işlev
sel özüne sonradan takılabilir veya çıkartılabilir olduğu düşünülmüştür 
(Kavas, 2015). Günümüzde birçok örneği bulunan bu yanıltıcı "estetik" 
kavrayışı, Vitruvius sacayağının bütünselliğine zarar vermektedir. Mimar
lığın kayda geçen en eski metnindeki bütünleşik işlev, strüktür ve güzelliğe 
rağmen günümüzde, Frampton'ın (1983: 26-30) "konstrüktif yapıya karşı 
temsili skenografı" olarak özetlediği bir ikilem söz konusudur. Bu şemada 
"konstrüktif yapı" strüktürel ve işlevsel çekirdeği anlatırken "temsili 
skenografı" takılır- çıkartılır cephe tasarımını ifade eder. Bu ikilem mimari 
tasarımın işlevsellik, sağlamlık ve güzelliğin eşzamanlı vücut buluşu şek
lindeki orijinal tanımını bozulmaya uğratmaktadır. Yapı endüstrisi sözde 
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"mimari estetiğin" yüzeysel etkilerini güçlendirmek üzere takılabilir ve 
çıkartılabilir cephe sistemleri sağlamaktadır. Sonuçta tüm duyuları 
kapsayan ve duyusal katılımın bilgisi olarak anlaşılması gereken "estetik" 
görsel hazza indirgenmiştir (Berleant, 1997). Bu durum "temaların" özgün 
ortamlarından yalıtılarak farklı bağlamlarda sürekli olarak tüketildiği 
çağımızın sözde "temalı" kavşakları, kent meydanları, bulvarları, parkları, 
otelleri, restoranları ve konut alanlarında kendini göstermektedir (Kavas, 
2015). Zamanla kuramsal altyapıdan yoksunlaşarak anonimleşmiş olsa da 
mimarlık ve kentsel tasarımdaki bu tür yaklaşımların kuramsal kökenlerini 
20. Yüzyılın ikinci yarısında itibaren özellikle Robert Venturi ve Dennis
Scott Brown gibi araştırmacıların çalışmaları ile belirginleşen ve kimlik
arayışında "zamansız ve yapay biçim egzersizlerine" başvurarak tasarımda
yer duygusunu, kentsel hafızanın önemini ve duyusal deneyim zenginliğini
göz ardı eden anlayışta bulmak mümkündür (Bilse 1, 2010: 10).

Duyusal algının sistematik bilgisi olarak kabul edilen estetik "güzellik" 
kavramıyla ilişkili olsa da estetik bir alan iken güzellik sadece bu alanın 
konusu olan niteliklerden biridir (Tunalı, 2003). Mekansal tasarım açısın
dan estetik, kullanıcı, tasarlanan mekan ve tasarımın uygulandığı araziyi 
ilişkilendiren çok boyutlu bir anlayış gerektirir. Bu ilişki görsel algı ile 
sınırlı dekoratif yüzeyden ziyade tüm duyuların algılanmasına katkı 
sağladığı mekansal derinlik ve sinestetik nitelikler ile bağlantılıdır 
(Pallasmaa, 2008: 41-46). Bu zemin üzerinde mekansal güzellik, işlevsellik 
ve sağlamlık ile eşzamanlı olarak gerçekleştiği bir tasarım sürecinin bütün
leşik öğesidir. Dolayısıyla, bu bakış açısından orijinal güzellik halihazırda 
bitmiş olan bir ürüne sonradan eklenen bir uygulama değil bütünleşik 
tasarım sürecinin doğal sonucudur. 

Yirminci yüzyıl sonlarında dünya genelindeki kentsel çevrelerde genel bir 
"homojenleşme, mekansal tekdüzeleşme ve kimlik sorunu" ile 
karşılaşıldığını ifade eden Ötkünç (2016: 21) Hans Ibelings'in (2002) "1995 
sonrası süpermodemizmi" bağlamında ortaya attığı iki mimari eğilimi 
vurgular. Birinci eğilimi temsil eden Rem Koolhaas, Herzog & de Meuron, 
Jean Nouvel, Toyo Ito gibi dünyaca ünlü tasarımcıların yapıtları, 
"süpermodern arkitektonik estetik," bir başka deyiş ile kavramsal 
referansları güçlü olan yüksek yapısallaşma nitelikleri sayesinde doğrudan 
amaçlanmamış olsa da "dolaylı" olarak kullanıcıda yere dair algıları ve 
anlam sorgulamalarını uyarmaktadır. Bu tür kavramsal altyapı ve mekansal 
niteliklerden yoksun olan ve çağdaş yapı stoğunun çoğunluğunca temsil 
edilen ikinci eğilimin ise "yok-yer" üretimi ile bağlantılı olarak "çevresel 
anestezi" mekanlarından oluştukları düşünülebilir. 
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Jean Nouvel, Pierre Soria, Gilbert Lezenes ve Architecture Studio 
tarafından tasarlanarak 1987'de Paris'te faaliyete geçen ve 1989 - Ağa Han 
Ödülü'nü kazanan Arap Dünyası Enstitüsü binası Ötkünç'ün (2016: 21) 
değindiği ve Ibelings'in (2002) ortaya attığı ilk mimari eğilimi tartışmak 
için uygun bir örnektir. İlk bakışta cephe tasarımı yapının en çarpıcı özelliği 
olarak görülse de tasarım yüzeysel etkilerin ötesine geçerek mekanın üç 
boyutunu ve sinestetik deneyimi kapsayan orijinal estetik değerin üretimini 
temsil eder. Cephede ışığa duyarlı modüler panellerin kullanımı 
"mashrabiya" adı verilen geleneksel bir mimari elemanın özgün bir 
yorumunun sonucudur (Schielke, 2014 ). 

Orta doğuda konutlarda yüzyıllardır kullanılan bu mimari eleman ahşap bir 
örgü olarak yoğun gün ışığından korunmayı ve hava akımını sağlayarak 
kullanıcılar için iklimsel konfor üretmeyi mümkün kılıyordu. (Abdelkader 
& Park, 2017: 15). Paris Arap Dünyası Enstitüsü geç 20. ve erken 21. 
yüzyılda söz konusu geleneksel öğenin geometrik örgüsünü ve ekolojik 
işlevini inovatif şekilde yorumlayarak tüm yapı cephesini yüksek teknoloji 
ürünü ışığa duyarlı paneller ile kaplamayı öngören bir yapı serisinin 
temsilcilerindendir (Alothman & Akçay, 2017). Bu örneğin özgünlüğü 
geleneksel bir öğeyi düz mantık ile iki boyutlu kaplamaya dönüştürmek 
suretiyle bir yüzey dekorasyonu yapmaksızın tarihsel kimliğe atıf yaparak 
yorumlayabilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu cephenin etkileri iç 
mekanın üç boyutu ile ilişki kurarak oradaki ışık ve gölge kalitesini 
değiştirir çünkü güney cephedeki ışığa duyarlı diyaframlar iç mekana 
girmesine izin verilen ışık miktarını ayarlar (Şekil 3). 1995 tarihli bir 
konuşmasında Jean Nouvel "ışık sorunsalını Arap Dünyası Enstitüsü'nde 
sorgulamaya başladığını" ve "ışık temasının kapanabilir kamera 
birimlerinden oluşan güney cephesine, merdivenlerin düzenlenişine, kon
turların belirsizleşmesine, çakışmalara, yansımalara ve gölgelere taşın
dığını" ifade eder (Morgan, 1998: 97). Tarihsel referanslı motiflerin haliha
zırda inşa edilmiş olan konvansiyonel yapılara cephe kaplaması olarak 
gelişigüzel eklendiği ve iç mekan kalitesine hiçbir katkıda bulunmadığı 
örnekler ile kıyaslandığı zaman, Arap Dünyası Enstitüsü tasarımının 
tarihsel referanslar, işlev ve teknoloji arasında denge kurulması ve cephe
den mekanın derinliklerine ulaşan bir bütünlük içerisinde kullanıcılar için 
karakteristik "yer" önerilmesi hususlarındaki başarıları daha iyi anla
şılabilir. 

Bu başarının sağlanmadığı örnekler, bir başka deyiş ile lbelings'in (2002) 
işaret ettiği ikinci eğilimin temsilcileri, sayıca daha fazladır. Genel olarak 
mekansal tasarımda insan deneyiminden kopuş turizmin önemli bir 
ekonomik faaliyet haline geldiği Akdeniz ülkelerinde gözlenmektedir. Eğer 
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kültürel, ekolojik ve kırsal turizm için uygun modeller geliştirilirse 
küreselleşmenin getirdiği tehditler yerel kültürler ve vernaküler 
geleneklerin yeniden yorumlanarak yaşatılması için fırsatlara 
dönüştürülebilir. Bu yol ile ekonomik kaynakların geleneksel vemaküler 
mimarlığı turizm mekanlarına dönüştürerek yeniden kullanımları için 
yönlendirilebilir (Kavas, 2016). Ne var ki, kitlesel turizm mantığı içerisinde 
ziyaretçiler otelin mekansal sınırları içerisinde kalmakta ve birçoğu "yer" 
ile ilgili hiç bir fikre sahip olamamakta, yerel çevreden tamamen kopuk 
hale gelmektedir. Bu yönüyle, turizmin bu biçimi "çevresel anestezi" 
üretmektedir. Çağdaş dünyamızda küreselleşme süreci evrensel ölçekte 
benzer üretim ve tüketim modellerini dayatarak devam etmektedir. İletişim 
ve seyahat teknolojilerindeki hızlı gelişme dünyanın farklı köşeleri 
arasında daha önce hiç deneyimlenmediği şekilde yoğun bir bağlantı 
kurulmasını sağlamıştır. Genel olarak kentsel nüfus aşırı derecede artmış, 
dünyamız küresel geçerlilik kazanan tüketim modelleri dolayısıyla önemli 
çevresel sorunlar ile karşı karşıya kalmıştır. Bu küreselleşmiş dünyaya 
hakim olan hedefler insan doğası, mimarlığın tarihsel deneyimi, mekansal 
kalite ve etik - estetik ilişkilerini hiçe sayan bir teknolojik ve niceliksel 
"gelişme" modeli (Lyotard, 1991: 8-23) uyarınca tanımlanmıştır. Söz
konusu "gelişme" modelini önemli bir sorun olarak gören Martin 
Heidegger de savaş sonrası dönemde Batı Almanya'daki "konut sıkıntısı" 
deyimine atıf ile esas sorunun "konut üretiminden çok inşa etmek ile iskan 
etmek arasındaki ilişkilerin bozulması" olduğunu ifade etmiştir (Sharr, 
2007: 44). Heidegger'e göre "iskan" insanın varoluşunu içinde yaşadığı 
mekansal örüntü üzerinden anlamlandırması ile ilgilidir. Buna göre "iskan" 
barınmaya yönelik mekanik bir işlevsel arayışın çıktısından ziyade yer 
kavramı ile güçlü bağlara sahip olan ve gerçekleşmesi için nesillerin 
geçmesini gerektiren bir anlamlandırma sürecinin sonucudur (Sharr, 2007: 
44-45).

Tarihe yayılan ve yer hissinin oluşmasını sağlayan bu anlamlandırma süreci 
endüstri öncesindeki tarihsel kültürler için ortak sayılmak ile birlikte 
endüstrileşme ve küreselleşmenin "yer" ve "iskan" kavramlarında karşı
lığını bulan tarihsel anlam katmanlarını derinden aşındıran etkileri 
olmuştur (Frampton, 1983). Küreselleşmenin mekanın anlamlandırılması 
üzerindeki etkileri mimarlığı felsefi bağlamda tartışan birçok yayının 
konusu haline gelmektedir (De Botton, 201 O) Ayırt edici tarihsel, doğal ve 
kütürel karakteristikleri olan özgün "yerler" ruhlarını kaybetmektedir 
(Auge 1995, 75-115). 

Çağdaş mimarlığın insan - çevre ilişkileri bakımından temel çatışması 
mekansal "sinestezi" ve "anestezi" arasındaki karşıtlık üzerinden yeniden 
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ele alınabilir. Bu sorunu çözmek için, bir başka deyişle, "çevresel 
sinesteziyi" yeniden yapılı çevrenin öğesi haline getirebilmek için özellikle 
1960'lardan sonra mimari tasarıma yeni yaklaşımlar getirilmiştir. Örneğin 
"eleştirel bölgeselcilik", "insan algısının dokunsal skalasına dikkat 
çekmeyi" hedefleyen alternatif bir mimari tasarım düşüncesi olarak 
belirginleşmiştir (Frampton, 1983: 29). Kenneth Frampton'un "eleştirel 
bölgeselcilik" önerisi "dünya kültürü" ve küreselleşmenin yerel kültürler 
üzerindeki olumsuz etkileri üzerine benzer eleştirileri paylaşmaktadır. 
Frampton mimarlığın "evrensel teknolojinin baskınlığına direnen bir 
stratejiyi" geliştirirken "yer-biçimin (place-form) dokunsal esnekliğinden" 
ve "bedenin çevreyi salt görme haricindeki diğer yöntemler ile de okuma 
yetisinden" faydalanabileceğini ifade eder (Frampton, 1983: 26-30). 
Eleştirel bölgeselciliğin kökleri Martin Heidegger'in mekan yorumlarına 
dayanır. Frampton Heidegger'in "varlık ile dolaysız etkileşimin" kaybı 
anlamına gelen "yakınlığın kaybı" (Sharr 2007, 25-29) kavramına referans 
verir (Frampton, 1983: 26-30). Bu çerçevede çevrenin "dokunsal" ve "ske
nografık" algıları sinestezi ve anestezinin karşıtlık oluşturan deneyimlerine 
karşılık geldiği sonucuna varılabilir. 

Bu tartışmanın sonucunda daha açık bir şekilde görülmektedir ki görünüşte 
ilgisiz olan "yok-yer" ve "anestezi" kavramları daha önce yapılmadığı 
biçimde ilişkili olarak düşünülür ise çağdaş kentsel ve mimari mekanların 
anlaşılması, değerlendirilmesi ve kıyaslanması için ufuk açıcı bakış açıları 
sunar. Bu yol sayesinde, kelimenin tam anlamı ile, "estetik" ölçüt, tasar
lanmış mekanın değerini yargılamak üzere geliştirilebilir. Yok-yerlerin 
mimarisi "estetik olarak yıkıcı ( aesthetically destructive )" tasarım 
yaklaşımını temsil eder çünkü "insanlığın duyusal zenginliğini, algısal 
bütünlüğünü ve gerçeğe ilişkin duyusunu göz ardı" ederek "estetik hasar" 
oluşturur (Berleant, 1997: 7 5-82). Böylece anestezinin mekanları "insan
ları duyarsızlaştırarak, deneyime yönelik insani yetileri azaltarak, gerçeklik 
duygusunu yanıltarak ve insani deneyimden kopuk zihinsel keyfe sebep 
olma" gibi yollar ile "estetik hasar" oluşturur (Berleant, 1997: 7 5-83 ). 

Dolayısıyla kentsel ve mimari ölçeklerde mekansal tasarımın bu ölçeklerde 
bir çok duyuyu birleştirme kabiliyeti aynı zamanda kentleri doğa ile, 
yapıları arazileri ile, toplumları da çevreleri ve tarihleri ile ilişkilendiren 
anahtar bir etken olarak görülmelidir. Mekansal kurgular için özgün estetik 
ölçüt yüzeysel anlamda "estetik" görünüş üretme performansını değil çok 
boyutlu bir çevresel bütünleşme kabiliyetini değerlendirmelidir. Bu neden 
ile kent estetiği ve mimari estetiğin anlamları ve sorunları genellikle 
çoğunluk tarafından algılandıkları şekillerinden çok farklıdır. Bu farklılık 
her bağlamın özgün koşullarında "yer- estetik" veya "yok-yer - anestezi" 
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ilişkileri açısından hatırlanmalıdır. Kentsel ve mimari ölçeklerdeki estetik 
sorunlar ancak özgün bağlamsal veriler ve kentli ihtiyaçları dikkate alına
rak ve kentsel mekan ve deneyim kalitesinin arttırılması ile çözülebilece
ğinden kent estetiğini sağlayacak genel geçer bir reçete oluşturulması 
mümkün değildir. Bu şekilde bir reçete arayışı kentsel ve mimari tasarım 
disiplinlerinin değerlerini küçümseyici bir tavır olup mekansal deneyimin 
gerçekleriyle de bağdaşmayacaktır. Tasarımın gücü, işlevi ve değeri her 
zaman olduğu gibi, estetik ölçüt bakımından da, her durum için probleme 
özgü çözümler üretebilme ve bunları gerçekliğe yansıtabilme kabiliyetin
den kaynaklanmaktadır. 
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Özet 

Bölüm 7 

HEGEMONYA-MEKANIN ÜRETİMİ
KORUMA KAVRAMLARI IŞIGINDA 
KENT ESTETİGİNE BAKMAK 

İclal DİNÇER 
Prof. Dr.,Yıldız ;Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

Estetik ve ideoloji arasındaki karmaşık ilişkilerin somutlaştığı, vücut 
bulduğu kent mekanını bu ilişkiler bağlamında çözümlemek, şehircilik 
bilimi için öteden beri merak edilen bir konu olmuştur. "İktidar
hegemonya-mekanın üretimi"ni anlamada ve günümüzün kentsel değişi
mini yorumlamada ise kent estetiği, koruma ve yeni olanı üretme süreçleri 
her dönemde ve koşulda önemini korumuştur. 

Bu bağlamda makale, nüfus, ekonomi ve kültür açısından her gün daha hızlı 
değişen İstanbul deneyimi üzerinden bir inceleme yapmakta; kent estetiği 
konusunu, kimliğin korunması ve aynı zamanda da değişimin yönetilebil
mesi perspektifinden ele almaktadır. Bunu yaparken arka planda, geçmiş
bugün-gelecek ilişkisinde bir bakış açısı Tarihi Kent Peyzajı kavramını 
kullanmaktadır. Makale İstanbul'un tarihi kent peyzajının, dolayısıyla 
kentin estetiğinin değişimi hegemonya ve mekanın üretimi ilişkisi ile sınırlı 
kalarak iki ana dönemde yapmayı denemektedir. Birinci dönem 1980'ler
den 2000'lere uzanan neoliberal politikaların Türkiye'de yerleşmeye başla
dığı döneme, ikinci dönem ise 2000 sonrasında bu politikaların daha da 
keskinleşip yerleşik hale geldiği döneme işaret eder. 

Makalede dönemin kentleşme politikaları ve kurumsal düzenlemelerinden 
etkilenerek mekan hegemonya ilişkilerini deşifre eden, geçmiş-bugün
gelecek perspektifinden kent estetiği tartışması yapılmasına imkan veren 
büyük kentsel projeler ele alınmaktadır. Bu projelerin yanısıra "Mimarlık" 
dergisinde yer alan dönemin genel karakterine ilişkin makaleler irdelen
mektedir. İstanbul'un son 40 yıllık kentleşme pratiğine karşılık gelen bu 
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değerlendirmeler göstermektedir ki; kentin dönüşümünün yönetilmesi ile 
kentin yönetilmesindeki anlayış derinden ilişkilidir. Ayrıca 
unutulmamalıdır ki; kentsel değişimi, geçmiş-bugün-gelecek sürekliliğine 
temellenerek yönetmek, kent demokrasisinin gelişmişlik düzeyi ile çok 
yakından ilişkilidir. 

Giriş 

Kent Estetiği konulu bu sempozyumun tema açıklama metninde söz 
edildiği üzere, Türkiye'deki kentler de dünyadaki benzer ülke kentleri gibi, 
demografik ve kültürel değişimlerini, yapılaşma ve toprak kullanım 
biçimlerini etkileyen yeni ekonomik programlar nedeniyle büyük 
dönüşümlerden geçmektedirler. Lefebvre ( 197 4) tarafından da belirtildiği 
gibi her toplum kendi mekanını üretir ve mekan, toplumun hem ürünüdür 
hem de toplumu sürekli dönüştüren bir mekanizmadır. Foucault (2001) 
söylemi bir güç aracı olarak tartışır. İktidar, ayrıcalıklı bir grubun kendi 
çıkarlarını gerçekleştirmek zorunda olduğu bir şey değil, bir etkileşim 
aracıdır. Egemen söylem ile mücadele etmek imkansızdır, söylem, karşıt 
görüşleri de içine katarak, sisteme entegre ederek büyür derken kentlerin 
günümüzdeki mekansal temsillerini açıklayıcı ipuçları verir. Gramsci'nin 
(1986) "hegemonya" kavramı bir üst bakış açısı olarak bu okumaya dahil 
edildiğinde, "iktidar-hegemonya-mekanın üretimi"ni anlamada ve 
günümüzün kentsel değişimini yorumlamada önemli bir araç olurlar. 

Bu değişimin mekansal olarak okunması ve geçmiş-bugün-gelecek 
arasındaki "sakin geçiş"in yönetilebilmesi konusundaki kavramsal bakış 
açılarını oluşturanlardan biri olarak Norberg-Schulz vurgulanmalıdır. 
Norberg-Schulz (1979) Antik Roma inanışında her varlığın doğumundan 
ölümüne kadar ona eşlik eden bir koruyucu ruhu (genius) vardır; bu ruh, o 
varlığa kimlik özelliklerini verir, karakterini ve özünü teşkil eder savını öne 
sürer. 'Yer' için de benzer bir durum söz konusudur derken her 'yer'in, 
kendine has bir ruhu, ayırt edici bir karakteri vardır saptamasını yapar. Bu 
saptamada Norberg-Schulz'un her 'yer'in ayırtedici karakterinin korunması 
konusuna önemle dikkat çektiği aşikardır. Bugün ise bu ayırtedici özellikle
rin yok olması, her yerin birbirine benzemesi şikayetlerinin içinden 
geçilmektedir. Bunun da ötesinde egemen söylem tarafından üretilen yeni 
mekanların, kendinden önceki mekansal ilişkileri görmezden geldiği, 
aradaki bağın koptuğu da yadsınamaz bir gerçek olarak durmaktadır. 

Bu makale, nüfus, ekonomi ve kültür açısından kendinden bir önceki 
döneme kıyasla hergün daha devingen hale gelen Türkiye deneyimi 
üzerinden bir inceleme yapmakta; kent estetiği konusunu, kimliğin 
korunması ve aynı zamanda da değişimin yönetilebilmesi perspektifinden 
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ele almaktadır. Bunu yaparken arka planda, geçmiş-bugün-gelecek ilişki
sinde bir kavram ve bakış açısı olarak geliştirilen Tarihi Kent Peyzajı 
(Historic Urban Landscape - HUL) kavramını kullanmakta; iktidar-mekan 
ilişkisinin yarattığı sonuçlar iki dönem olarak İstanbul üzerinden 
değerlendirilmektedir. 

Tarihi Kent Peyzajı: geçmiş-bugün-gelecek ilişkisi içinde kent 

estetiğini aramak 

UNESCO'nun Tarihi Kent Peyzajı ile ilgili Tavsiye Karan'nın temelleri 
2005 yılında "Viyana Memorandumu: Dünya Mirası ve Çağdaş Mimarlık -
Tarihi Kent Peyzajı Yönetimi" ile atılmıştır. UNESCO'nun 1976 yılında 
yayınladığı "Tarihi Alanların Korunması ve Çağdaş Rolleri ile ilgili 
Tavsiye" kararına temellenen ve "Yerin Ruhu"nun vurgulandığı 
ICOMOS'un 2008 yılındaki Quebec Deklarasyonu ile beslenen süreç, 
2012'de yayınlanan Tarihi Kent Peyzajı kararıyla uygulamaya girmiştir 
(Dinçer 2013). Avrupa, Uzakdoğu ve Ortadoğu kentlerinin ortak sorunu 
olarak büyük altyapı projeleri ve yüksek binaları içeren yenileme projele
rinin tahrip edici etkisinin UNESCO Dünya Mirası Komitesi tarafından 
kuvvetle vurgulanması 2007 yılındaki Genel Kurul'da gerçekleşir 
(Bandarin ve Oers 2012). 2011 yılında UNESCO Genel Kurulu tarafından 
kabul edilen ve 2012'de yayınlanan "Tarihi Kent Peyzajı ile ilgili Tavsiye 
Kararı" (URL-1) bu vurgulamanın nihai ürünü olması açısından önem 
taşımaktadır (Oers 2010). UNESCO'nun bu kavramı benimsenmesinin 
temel nedeni; kentlerin büyüme motorları olarak istihdam, yenilik ve 
yaratıcılık merkezleri olmalarıdır. Ancak, hızlı ve kontrolsüz kentleşme 
kentsel çevre kalitesini düşürmekte; aşırı yoğun ve monoton binalar, 
kamusal alan kaybı, yetersiz altyapı, yoksulluk, sosyal ayrışma sorunları 
artmakta ve kentlerde çok önemli riskler oluşmaktadır. Bir taraftan kültürel 
mirasın korunması, diğer taraftan kalkınmanın sürdürülebilir hedeflerinin 
gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda kentsel yaşam kalitesinin gözetilmesi 
gerekmektedir. 

Nitekim Birleşmiş Milletlerin 2015 yılında kabul ettiği 2030 yılı için 17 
"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" (Sustainable Development Goals -
SDGs) (URL-2) ve 169 alt hedef, bu sürecin insan odaklı, dönüştürücü, 
evrensel ve bütünleşik nitelikler taşıması ilkesini benimsemektedir. Bu 
hedefler içinde yer alan 11 .4.no.lu; "dünyanın kültürel ve doğal mirasını 
korumaya ve sahip çıkmaya yönelik çabaların artırılması" hedefi (URL-3) 
ise kültürel ve doğal miras bütünlüğüne vurgu yapmaktadır. 

Diğer taraftan, Birleşmiş Milletler 2016 yılında karar altına alınan Habitat 
111 sonuç belgesi "Yeni Kent Gündemi"ne (New Urban Agenda) (United 
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Nations 2017) referansla, kentlerin gelişiminin kalbine "kültür"ü 
yerleştirme politikasını "Kültür-Kent-Gelecek: Sürdürülebilir Kentsel 
Kalkınma için Kültür Raporu - 2016" (UNESCO Global Report on Culture 
for Sustainable Cities, Culture: Urban Future) (UNESCO 2016) 
çalışmasıyla devam ettirmektedir. Bu politikanın temel felsefesi; kültürün, 
kentleri cazip, yaratıcı ve sürdürülebilir kılan anahtar olduğunu; insanlık 
tarihinin bize kültürün, simgeler, miras ve geleneklerle kanıtlanıp kentsel 
gelişimin kalbinde yer aldığını göstermektedir. Kültür olmadan kentler 
olamaz, kültürün içinde yer almadığı kentler yalnızca sosyal bozulma ve 
kırılmanın yaşandığı beton ve çelik yığınlardır; farkı yaratan kültürdür 
şeklinde açıklanmaktadır (UNESCO 2016). 

Tarihi Kent Peyzajı ile ilgili olarak 2012 yılında yayınlanan Tavsiye 
Kararı'nın (URL-4) kapsamına biraz daha yakından bakıldığında ise; doğal 
ve yapılı çevre arasındaki etkileşim ve eski-yeni kentsel dinamiklerin 
katmanlaşması anlayışı sayesinde "tarihi kent peyzajı" kavramına atfedilen 
önemin arttığı görülmektedir. Bu artan önem bağlamında; tarihi alanlarda 
çağdaş mimarinin ve bu konudaki duyarlılıkların geliştirilmesi; kent 
ekonomilerinin, yerel olmayan turizm ve kentsel yatırımlar gibi dışsal 
aktörler tarafından gerçekleştirildiğinin göz ardı edilmemesi; yaşayan 
tarihi kentlerde "özgünlük", "bütünlük" konularının ve soyut değerlerin 
dikkate alınması tavsiye edilmektedir. 

Bu bağlamda Tavsiye Kararının "II.Tanımlar" (URL-4) başlığı altında, 
tarihi kent peyzajı kavramının, "tarihi merkez" kavramının ötesine uzandığı 
kabul edilerek; kavramın kültürel ve doğal değerlerin tarihsel olarak 
katmanlaşmasının sonucunda ortaya çıkan kentsel alanı tarif ettiği; daha 
geniş bir kentsel bağlamı ve coğrafi ortamı içerdiği saptaması yapılmak
tadır. Tavsiye Kararı'nda bu daha geniş bağlam konusunda şu çerçeve 
çizilmektedir; Kavram, yerleşmenin topografyası, jeomorfoloji, hidroloji 
ve doğal özellikleri, hem tarihi hem çağdaş, yer üstü ve yeraltındaki 
yapıları, açık alanları ve bahçeleri, arazi kullanım biçimleri ve mekansal 
düzenlemeleri, algıları ve görsel ilişkileri ile kent yapısının diğer tüm öğe
lerini kapsar. Ayrıca, çeşitlilik ve kimliğe ilişkin olarak sosyal ve kültürel 
uygulamalar ve değerler, ekonomik süreçler ve mirasın maddi olmayan 
boyutlarını da içerir. 

Tavsiye Kararındaki şu vurgu özellikle günümüz kentlerinin karşı karşıya 
oldukları risklere işaret etmesi açısından önemlidir: Tarihi kent peyzajı 
yaklaşımı, insan çevrelerinin kalitesini korumayı, aynı zamanda dinamik 
karakterini tanımayı ve sürdürülebilir kullanımı amaçlamaktadır. Kentsel 
mirasın korunması ile sosyal ve ekonomik kalkınmanın amaçlarını 
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bütünleştirmek, dengeli ve sürdürülebilir bir ilişki kurmak kavramın temel 
hedefidir. Bu tanımların kent estetiği kavramıyla ilişkisi reddedilemeyecek 
kadar gerçektir, hatta tarihi kent peyzajı kavramının ana eksenini estetik 
kavramı oluşturmaktadır iddiasında bulunmak mümkündür. 

Kent estetiği konusuna geçmiş-bugün-gelecek ilişkisi içinde İstanbul 
örneğinde bakmak 
Bir yerleşmenin geçmiş kimliği korunurken değişiminin de yönetilebilmesi 
için yeni bir bakış açısı olan tarihi kent peyzajı anlayışı perspektifinden 
İstanbul hakkında bir değerlendirme yapmaya niyetlenildiğinde, kent 
estetiği kavramı geniş bir şemsiye sunacaktır. Bu yazı, kendi sınırları içinde 
İstanbul'un tarihi kent peyzajının dolayısıyla estetiğinin değişimini iki ana 
dönemde karşılaştırmalı olarak yapmayı denemektedir. Birinci dönem 
1980'lereden 2000'lere uzanan ve küreselleşme söylemi içinde neoliberal 
politikaların Türkiye'de yerleşmeye başladığı, giderek yapısallaştığı 
dönemdir. İkinci dönem ise 2000 sonrasında bu politikaların daha da 
keskinleşip yerleşik hale geldiği döneme işaret eder (Bora tav 2016). 

Ekonomik, siyasi ve kültürel olarak yapısal dönüşümlerle başlayan 
1980'ler, Türkiye kentlerinin geçmiş-bugün-gelecek ilişkisini yeniden 
kuran yapısal düzenlemelere de sahne oldu. Bu düzenlemeler 2020'lere 
yaklaşırken Türkiye kentleşmesinin ve onun ayrılmaz parçası olan kent 
estetiğinin belirleyici unsurları oldular. Makale, dönemin kentleşme 
politikaları, kurumsal düzenlemeleri nelerdir, planlama kararları ya da 
projelerin mekandaki müdahaleleri hangi süreçlerde gerçekleşir, bu 
düzenlemeler mekanda neleri etkiler soruları eşliğinde İstanbul'a bakmaya 
çalışıyor. Bunu "Mimarlık" dergisinde konuyla ilgili olarak yayınlanan 
makalelerde, konunun uzmanları dönemleri nasıl tanımlamışlar, bu 
değerlendirmeler üzerinden bugün yeniden bir okuma yapabilir miyiz 
sorularını sorarak ve dönemlerin en çok tartışma konusu olan projeler 
eşliğinde yapmaya çalışıyor. 

1980 '[erden 2000 '[ere 

1980-2000 Döneminde Türkiye kentlerini etkileyen hakim paradigma
lardan önce koruma ile ilgili dünya örgütlerinin kabul ettikleri karar, 
sözleşme ve tavsiyelere göz atıldığında, ana eksenin "bütünleşik koruma" 
anlayışı olarak biçimlendiği görülür. Bu belgelerin en önemlileri; 1972 
yılında kabul edilen UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının 
Korunmasına Dair Sözleşme (URL-5) başta olmak üzere, özellikle 1975 
yılında Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan Avrupa Mimari Mirasının 
Korunması Sözleşmesi (URL-6), ya da yaygın adıyla Amsterdam Dekla
rasyonu ve 1976 yılında onu geliştirerek dünya ülkelerine yaygınlaştıran 
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UNESCO Tarihi Alanların Korunması Konusunda Tavsiyeler (URL-7) 
Belgesi'dir. Bu belgeler günümüzün Tarihi Kent Peyzajı kavramının 
UNESCO tarafından kabul edilerek üye ülkelere tavsiye edilmesinin temel 
altyapıları dır. 

Bu dönemdeki ülke genel politikalarına bakılacak olursa; Özal dönemi, 
piyasaların özgürleştirilmesi için reformlar, yeni kurumsal düzenlemeler ve 
yatırımların kolaylaştırılması olarak özetlenebilir (Boratav 2016). 
Kentlerin geçmiş-bugün-gelecek ilişkisinin tartışılmasında kritik eksenin 
"yatırımların kolaylaştırılması" olduğunu vurgulamak gerekir. Piyasadaki 
karlan riske sokacak ya da azaltacak her türlü düzenlemeyi ortadan 
kaldırma politikasında 'düzenleme dışı bırakma, 'esnekleştirme' uygulama 
araçları olarak sistemde yerini almışlardır. Özelleştirme ve ayrıcalıklı imar 
hakkı uygulamaları kentsel alanlarda mekansal görünürlük kazanmaya 
başlamışlardır (Harvey 2015 ve Şengül 2001 ). 

Bugünden bakılarak tekrar değerlendirildiğinde, kentsel çevrelerde 
yaşanan sorunların altında, kentte biriken sermayenin daha az riskli ve kan 
yüksek olan gayrimenkul sektörüne kaydığının yattığı kabul ediliyor. Bu 
gerçeğin yanısıra kentsel yatırımların kolaylaştırılması için gerçekleştirilen 
yapısal düzenlemelerin bu süreçte oynadığı aracı rol de gözardı edilmeme
lidir (Balaban 2011 ). Planlama kurumunun esnekleştirilmesi için yapılan 
düzenlemeler bir taraftan kurumun giderek parçalanmasına ve yönetilemez 
ve denetlenemez hale gelmesine yol açmış, bu süreçte yatırımlan kolay
laştırmak için getirilen düzenlemeler anahtar rol oynamışlardır. Kentleşme 
politikalarında, kent yönetimi ve planlama süreçlerinde bir taraftan yerel
leştirme politikaları söz konusuyken, diğer taraftan da merkezi yönetimin 
plan karan verme yetkisini elinde tuttuğu özellikle kent merkezi ve 
kıyılardaki arsalar kentin en değerli yatırım alanları olarak ortaya çıkıyor. 
Yerelleşme politikalarında en temel kurumsal düzenleme olan 1985 yılında 
yürürlüğe giren İmar Kanunu ile plan onay yetkilerinin belediyelere 
devredildiği, dolayısıyla dönemin yerelleşen bir Türkiye'den söz ediliyor. 
Ancak bu dönem aynı zamanda kıyı alanlarındaki ve kentlerdeki çok özel 
parsellerin plan onaylan ve yapılaşma izni yetkilerinin 1982 yılında 
çıkartılan 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile merkezi yönetimin elinde 
tutulduğu döneme de işaret ediyor (Duyguluer 2014). Bu durum kentlere 
birçok biçimde yansıyor, ama özellikle şu iki sonuç çok çarpıcıdır; birincisi; 
belediyeler elde ettikleri yetkilerle, ihtiyaçtan fazla alanlan planlayarak 
kentlerin çeperlerde, doğal alanlara doğru kontrolsüz biçimde büyümesinin 
yollarını açıyorlar. İkincisi ise merkezi yönetimin eline çok güçlü bir 
uygulama aracı olarak verilen Turizm Teşvik Yasası ile özellikle Akdeniz 
kıyılarında ve İstanbul'un tarihi ve doğal alanlarında çok sayıda turizm 
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teşvik bölgesinin ilan edilmesidir (Dinçer vd. 2011 ). Dönem boyunca bu 
iki temel yasa aracılığıyla, doğal alanların, tarım alanlarının yapılaşmaya 
açılması hazine arazilerinin özelleştirilmesi süreçleri yaşanıyor. Kent 
merkezlerindeki değerli arsalar üzerinde ise plan kararları dışında ayrıca
lıklı özel yapılaşma koşullu parseller yaratılıyor (Özalp ve Erkut 2016). Bu 
dönemin çarpıcı bir örneği ile bu dönemi tanımlamak mümkün; Park Otel. 

1978 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından tescile değer görülmeyerek 
yıkım izni verilen eski Park Otel'in yerinde 1986 yılında inşa edilmeye 
başlanan Park Otel (Gökdağ 1992 ve Batur 1996) uzun yıllar kamuoyunun 
gündeminde yer alır(Şekil 1). 

Şekil-la: Park Otel inşaatı, 1993 
Kaynak: http://www.mo.org.tr/ 
mimarlikdergisi/ dsp _ imageN avigasyon. 
cfm?YaziID= 192&ResimID=327 

Şekil-lb: Park Otel inşaatı, 1993 
Kaynak:http://earsiv.sehir.edu.tr:80/xmlui/bitstream/ 
handle/11498/4326/00 l 503355006.pdf?sequence=3 

Kararın iptali için 1989 yılında açılan dava TMMOB Mimarlar Odası ve 
kamuoyunun ısrarlı takipleri sonucunda 1993 yılında karara bağlanır ve 
yıkım süreci başlar. Günümüze kadar devam eden uzun bir serüveni olan 
Park Otelin yapım süreci kadar yıkım süreci ve uzun yıllar kentsel mekanda 
işgal ettiği inşaat görüntüsünün hikayesi dikkat çekicidir (İnce 2014 ve 
Mimarlık 1993). 17 katı yıkılan, diğer katları uzun yıllar otopark olarak 
kullanılan iskelet binanın kent estetiği açısından yarattığı etki, yapım -
yıkım - yeniden yapım sürecinin arka planı önemli derslerle doludur. 
2020'lere birkaç yıl kala günümüzde ise Park Otel gibi, silueti bozduğu ilan 
edilen Zeytinbumu'ndaki 16/9 olarak bilinen gökdelenlerin mahkeme 
kararına karşın yıkılamadığı da bir gerçek olarak hatırlanmalıdır (Uçman 
Altınışık 2016). 
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1980'lerle birlikte yeniden kurulan sistemlere, ilişkilere ve bunun kentsel 
mekana yansımasına bakarak geçmiş-bugün-gelecek bağlamı içinde 
yapılan eleştiriler ise bugünün koşullarına kıyasla daha yumuşak ve ılımlı 
gözüküyor. Kuban ( 1984) hem şehir plancılarının, hem restoratörlerin, hem 
de mimarların mesleki faaliyetlerini yürütmelerindeki bakış açılarına ve 
pratiklerine birtakım eleştiriler getiriyor. " ... Tarihsel bilinç ve koruma 
endişesiyle işe başlamayan kent plancısı alıştığı yöntemlerle korumaya 
yaklaştığında sadece tarihi karakteri yok etmekle kalmıyor, süreksizlik 
sonucu kalitesizliği de birlikte getiriyor" diyor. Restorasyon ve diğer 
uzmanlar için" ... Bir yapı yenilenirken, tarih bilinci olması bir restoratörü 
iyi mimar yapmıyor. Her iyi mimar da tarihi içeriğin gereklerini yerine geti
recek kadar kültürlü olmuyor." dedikten sonra asıl söylemek istediğini 
özetle şöyle bitiriyor: " ... Fiziksel çevrenin değişmesinin niteliklerini ve 
hızını art zamanlı bir perspektif içinde, fakat eşzamanlaştırılmış, yani 
senkronize edilmiş bir tutumla irdeleyip yanıtlamak gerekiyor". 1984 
yılında yayınlanan makalede bütünleşik korumanın olması gereken 
durumunu kendi bakış açısı ve uslubuyla anlatıyor, Sayın Kuban. İki yıl 
sonra; bir başka makalesinde Kuban (1986) bu kez tarihi kent peyzajını 
oluşturan diğer aktörlere bir atıfta bulunuyor: " ... Çağdaş boyutlara daha 
duyarlı bir aydın grubun beğenmediği bu yeni kitle kültürünün fiziksel 
çevrede ürettikleri gözlerimizin önünde; Osmanlı camilerinin en çirkinleri, 
çağdaş apartman ve büro yapılarının en çirkinleri, gecekondu ve gece
kondu niteliğindeki konutlar, planlaması yetişmeyen, altyapısı savsak
lanan, yıkılıp yakmaya ve spekülasyona dayalı kentleşme, yeşili ve tarihi 
yok etme. Çevre kirlenmesi, estetik boyut yokluğu, yasa ve yönetmelik des
potluğu ve buna karşın yasaları her köşesinden delmiş bir uygulama ... ".
1980'lerden 2000'lere uzanan dönemin fotoğrafı böyle çekiliyor. Fakat 
umudunu yine de koruyor ve " ... Ne var ki, bütün bu olumsuzlukların 
kaçınılmaz olduğunu düşünmek ve umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor" 
diyor. Bugün içinden geçilmekte olan günlerde çevremizde gerçekleşenler 
umudu diri tutmaya olanak verir mi? Cevabı zor bir sorudur. 

Dönemin bir diğer yorumu Burak Boysan'dan alınabilir; Mimarlık Dergi
sinde yayınlanan makalesinde sadece 1980'ler döneminin Tarlabaşı ve 
Haliç'teki kentsel müdahalelerini eleştirmiyor, geleceği de görmüşçesine 
2010'lardaki kentsel yenileme tutumlarının da bir eleştirisini yapıyor: 
" ... Menderes dönemi imar hareketleri hiç değilse çağına uygundu, o 
sıralarda dünyada yaygın olan CIAM anlayışının uzantısıydı. Dünyadaki 
şehircilik hareketlerini bu pervasız dönemde bu kadar yakından izleyip de 
her yerde CIAM anlayışına tepki olarak korumacı akımların güçlenmeye 
başladığı anda dönüp gene Menderes dönemine bakılması İstanbul için 
şanssızlık oldu. Menderes caddelerini açarken 1950'lerde dünyada ne 
yapılıyorsa onu yapmıştı. Bugünlerde 1980'lerde dünyada yaygınlaşan 

-88-



KENT ESTETİÖİ İCLAL DİNÇER 

koruma amaçlı imar planlarına bakmak yerine dönüp Menderes 'e 
bakılınca dünyayı otuz yıl geriden izlemeye başladık ... "(Boysan 1987). 
Boysan'ın açtığı yoldan bugüne bakıldığında, 2000'lerde sit alanlan içinde 
ilan edilen "yenileme alanlan" uygulamalarıyla Menderes'i altmış yıl 
geriden izleyen bir kent yönetimi anlayışının günümüze hakim kılınmaya 
çalışıldığı rahatlıkla söylenebilir. Burak Boysan makalesinde devamla 
" ... Peki, İstanbul'dan geriye ne kalacak? Camiler ve Boğaziçi dışında 
şehrin ayırtedici özelliği ne olacak? İstanbul'u İstanbul yapan ne kalacak? 
İstanbul'un son otuz yıl içinde değişmesi kaçınılmazdı ama [ diğer kentlere] 
benzemesi kaçınılmaz değildi" (Boysan 1987) diyor. 2000 yılı için yapılan 
bu değerlendirme, günümüz İstanbul'unun 20 yıl sonra daha da derinleşen 
yeni yapılanma ilişkileri içinde, giderek artan hızla kaybettiği özgün 
kimliği, kent estetiği konularının nasıl yorumlanacağını düşündürüyor. 

2000 '[er sonrası 

2000'lerden günümüze uzanan 20 yıllık dönem değerlendirilirken; geçmiş
bugün-gelecek ilişkisine bakışın, doğal ve kültürel mirasın birlikte 
korunması anlayışına evrildiği öncelikle vurgulanmalıdır. Özgünlük, 
kültürel peyzaj, tarihi kent peyzajı, soyut ve somut değerlerin birlikte 
korunması, kültürel çeşitlilik kavramları bu dönemin önemli yol 
göstericileridir. Nara Özgünlük Belgesi, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, 
Budapeşte Deklarasyonu, Somut Olmayan Kültür Mirası Sözleşmesi, Faro 
Sözleşmesi ve Tarihi Kent Peyzajı Sözleşmesi gibi birçok bildirgeyi burada 
anmak gerekir (Dinçer 2013). 

Türkiye'de ise 2000'li yıllar yerel ve merkezi yönetim erkinin aynı siyasi 
partide toplandığı ve bu nedenle bir önceki döneme kıyasla kurumların 
yeniden yapılandırılmasının daha kolaylıkla gerçekleştirildiği dönemdir. 
Sistem, mevcut kurumların yerine yeni kurumlar oluşturulmasının ve 
özelleştirmelerin kolaylaştırıldığı bir ortama evrilmekte, tepeden inme 
müdahaleler daha da kolaylaştırılmaktadır (Penpecioğlu 2013). Devletin 
rolünü değiştiren esnekleştirme düzenlemeleri ise her alanda olduğu gibi 
kent yönetimi alanında da kendini derinden hissettirir. Kentlerde tarihi 
merkezler ve kıyı alanları başta olmak üzere, kent topraklarının değerinin 
yükselmesi ve bu değerin bir kentleşme politikası olarak kullanılması döne
me damgasını vurur. Dönemin bir diğer özelliği ise bir taraftan planlama 
yetkilerinin farklı kurumlara dağıtılması yaklaşımı devam ederken, diğer 
taraftan yerel yönetimlere verilen yetkilerin merkezi yönetim elinde 
toplanmaya başlamasıdır (Duyguluer 2014 ve Enlil vd. 2016). Harvey'in 
(1985) sermayenin kent toprağı üzerinde yatırım yapması süreçlerini 
değerlendirirken vurguladığı gibi, kamu toprakları başta olmak üzere, kent 
topraklarının değerinin yükselmesi; dolayısıyla kentsel politika ve yatırım 
kararlarının yerel iktidarların karar verme süreçlerine bırakılmayacak 
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kadar önemli bir iş olması gerçeği, planlama ve kent yönetiminde kurumsal 
parçalanma ve merkezileştirmeyi birlikte sürdürmeyi getiriyor. Gereken 
durumda yerel yetkiler, başka bir koşul ve ortamda ise merkezi kurum 
yetkileri kullanılarak sermayenin kent topraklan üzerinde yerleşmesi 
kolaylaştırılmış oluyor (Keskinok 2006). 

2005 yılında 5366 sayılı Yenileme Yasası ilçe belediyelerinin koruma 
alanlarındaki etkinliğini güçlendirilmek üzere çıkarılır fakat arka planında 
mevcut koruma kurallarını esnekleştirerek yatırımları kolay !aştırmak yatar. 
Bu yasa kullanılarak Fatih'te Sulukule, Beyoğlu'nda Tarlabaşı yenileme 
projeleri ile bölgenin geçmiş-bugün gelecek ilişkisinin koparıldığını, bu 
alanların kente kattıkları peyzajlarının yok edildiği artık biliniyor (Dinçer 
2011) (Şekil 2a ve 2b ). 

2012 yılında 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile kurulan Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ise merkezileştirme düzenlemesinin en güçlü 
örneği olarak kentlerde her parselde her tür plan kararını getirmeye ve 
uygulamaya yetkili kılınmaktadır. TOKİ'nin yetkilerinin güçlendirilme
siyle Ataköy sahil bölgesinde inşa edilen TOKİ konutları olarak bilinen 
projenin kentin kıyı alanı kullanım kurallarını, doğal ve kültürel varlıkların 
korunması ilkelerini, hukuk normlarını ihlal ettiği kayıtlara geçmiş 
durumdadır. Bu bölgedeki yapılaşmanın yaratacağı insan ve araç 
yoğunluğu bu konudaki tartışmaların bir başka boyutunu oluşturmaktadır. 
Bu kamusal kayıplara karşılık bu örnek kamu arazisi üzerinden merkezi 
yönetim erkiyle planlama kurumunun ve hukukun işlevsizleştirilmesi 
yoluyla yatırımcıya nasıl sermaye aktarıldığının kanıtıdır (Akkoç 2015 ve 
Dağlar 2016) (Şekil 3a). 

Kentin kıymetli yerlerindeki kamu arazilerinin özelleştirilmesi ve onaylı 
plan kararlarına uymayan işlev ve yoğunluklarla merkezi yönetim 
tarafından planlanması 1994'ten sonra başlar, 2000 sonrasında hızla artış 
gösterir (Kılıç vd. 2014). Bu konudaki en çarpıcı örnekler Zorlu Center, 
Galataport, HaliçPort başta olmak üzere kamu arazileri üzerinde yer alan 
projelerdir (Özalp ve Erkut 2016). Bu projelerden tamamlanıp artık kentin 
estetiğine (!) dahil olan Karayolları arazisi üzerinde yükselen "Zorlu 
Center" ın Boğaziçi'nin kültürel peyzajını nasıl etkilediği izlenmektedir 
(Şekil 3b). 

Günümüzün kentsel ve doğal alanların bütünleşik korunması anlayışına 
karşın, 2011 yılında doğal sit alanlarında karar alma yetkisinin Kültür ve 
Turizm Bakanlığı'ndan alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilmesi, 
Türkiye'de bütüncül koruma anlayışının pratiğini anlatmakta çok belirgin 
bir örnek. Esnekleşmeyi getiren, yatırımlan kolaylaştıracağı açık olan bu 
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yeni kurumsal düzenleme Türkiye'nin doğal alanlan için geçerli hale 
gelmiştir. İstanbul halkının kullandığı bir yeşil alanı; Gezi Parkını 
yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya bırakan bu kurumsal düzenleme kültürel 
peyzaj, toplumsal bellek, rekonstrüksiyon ve diğer birçok kavramın 
tartışıldığı ortamları yarattı (URL-8). Bunun da ötesinde Gezi Parkı 
sürecinin asıl önemi, bu sivil örgütlenmenin Türkiye'de yeni toplumsal 
hareket örneği olarak kayda geçmesidir, dönem bu mücadeleyle 
simgeleşmiştir. Bu çok katmanlı sivil mücadele hareketi, kent hakkı 
kavramının toplumsal bellekte yer almasının önemli bir taşıyıcısı olmuştur. 
Tekeli bu dönemi 1980'lerdeki başlangıç koşullarından ayırt ederken 
"ölçeğin büyümesi" tanımını kullanır ve bunu üç şekilde tezahür ettiğini 
söyler; Bunlar yatırımın kentte kapladığı alanın büyümesi, yatırım 
sermayesinin büyümesi ve son olarak da inşaat alanı büyüklüğüdür (Tekeli 
1991 ). 2000lerin 20 yıla yaklaşan pratiğinin, planlama ve hukuk alanlarının 
araçsallaştırılması ve hatta manipülasyona uğratılması olduğu yadsınamaz 
bir gerçektir. Dönemin 1980'li yıllardaki örneklerden çok önemli bir diğer 
farkı ise kamusal alanların özelleştirilmesi sürecinin yarattığı tahribatlar ve 
buna karşı geliştirilen sivil direnişlerdir. Fakat bu direnişler her yerde ve her 
zaman başarıya ulaşmaz. 1980'1i yıllarda özel mülkiyetteki Park Otelin 
yıkılabildiği örneklerden, bugünlere, müşterek mülk olan Karayollan 
arsası üzerinde yükselen "Zorlu Center" projelerine gelindiğini ve yasal 
olarak tüm araçların kullanılarak bu yapının İstanbul Boğaziçi kültürel 
peyzajının siluetine hediye edildiğini unutmamak gerekiyor. 

Şekil - 2a: Sulukule Yenileme Alanı, 2013 

Kaynak: http://www.fatih.bel.tr/icerik/1155/ 

neslisah-ve-hatice-sultan-sulukule-mahalleleri

yenileme-projesi/ (erişim Mart 2018) 

Şekil- 2b: Tarlabaşı Yenileme Alanı, 2013 

Kaynak: http:/ /www.beyoglubuyuk 

donusum.com/images/pdf7360 _ ada.pdf 

(erişim Mart 2018) 

Geçmiş-bugün-gelecek bağlamı içinde kentin estetiğinin değişimi ıçın 
2000 yılların başlangıcı ve son yıllarına ait iki makale ile dönemin 
değerlendirilmesi yapıldığında eleştirilerin hukuk dışı yasalar ve kent 
demokrasisi üzerinde yoğunlaştığı söylenebilir. Ekinci 2000 yılındaki 
makalesinde " ... Eğer bir yanda koruma savaşı verip, öbür yanda da yağma 
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Şekil -3a: Ataköy TOKİ Konutları 
Öncesi ve Sonrası 
Kaynak: https:/ /mutlukent.blog/2014/ 
10/29/google-earth-tanikligiyla-10-yil
once-1 0-yil-sonra-istanbul/#jp-carousel-
3045 

Şekil-3b: Zorlu İş Merkezi, 2013 
Kaynak: Nezih Başgelen 

İCLAL DİNÇER 

sürecini giderek yerleşik ekonomik politikaya dönüştürenlere karşı, 

korumadan yana siyasal bir davranış geliştirilemez ise, tarihi ve doğayı 
yaşatmak için sürdürülen bunca özverili çaba hak ettiği sonucu 
göremeyecektir. .. " (Ekinci 2000) tespitini yapıyor. Aradan geçen 1 7 yılın 
pratiği neoliberal kentleşme politikalarının yerleşik hale dönüştüğünü ve 
koruma alanında geliştirilen mücadele pratiğinin ise yeterli olamadığını 
gösteriyor. Nitekim Tekeli dönemin sonlarına doğru yayınlanan makale
sinde " ... Türkiye 'nin demokrasi krizinin niteliğini ve kent sorunlarını 

yaratan dinamikleri ve kente müdahaleye dayanak oluşturacak normatif 

çerçeve, sorunların çözümüne nasıl yaklaşılacağını işaret eder. Demokrasi 
anlayışımız araçsal olmaktan kurtarılarak derinleştirilmedikçe, . .  . bu 
krizden çıkılamaz" (Tekeli 2014) tespitini yapıyor ve yaklaşan 2014 
seçimlerine atıfla, siyasi partilerin ana sorumluluğunun demokrasinin 
kalitesinin nasıl geliştirileceğine cevap vermek olduğunu vurguluyor. Yerel 
ve merkezi yönetim güç ilişkileri konusunda ise "... Demokrasi krizinin 
aşılması ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi için ülke yönetiminde 
merkez-yerel ilişkisinin yeniden düzenlenmesi gerekir. Günümüzde merkezi 

yönetimin siyasal ve bürokratik aktörleri yerel yönetimlere her türlü 
emrivaki yapmayı adeta kendi hakları olarak görmektedirler. Tabii birçok 

projede merkezi hükümetle yerel yönetimlerin ilişki kurmaları gerekir. Bu 
ilişkinin tek taraflı dikte etme halinde kurulması demokratik bir rejimle 
bağdaştırılamaz. Bu ilişki müzakere edilmek üzere kurulmalıdır ... "(Tekeli 

2014) Tekeli'nin vurguladığı demokrasi anlayışı ve merkezi yönetim-yerel 
yönetim ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi önerisi, Giriş Bölümünde işaret 
edilen Lefebvre ve Gramsci'nin iktidar-hegemonya-mekanın üretimi 
kavramlarının birlikte tekrar değerlendirilmesini gerektiriyor. Bu bağlam-
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da kentsel değişimi, geçmiş-bugün-gelecek sürekliliği anlayışına temelle
nerek yönetmek önem kazanıyor. Aynı şekilde, tarihi kent peyzajı kavra
mında tavsiye edilmiş olan kentin estetiğini zaman içinde güçlendirerek ge
liştirmek için izlenecek yolun da kent demokrasisinden geçtiğinin işaretini 
verıyor. 

Son Verirken 

Bu makalede kent estetiği konusu, kimliğin korunması ve aynı zamanda da 
değişimin yönetilebilmesi perspektifinden, her geçen gün daha hızlı 
dönüşen Türkiye kentleri üzerinden ele alınmaya çalışıldı. Geçmiş-bugün
gelecek ilişkisinde bir bakış açısı olarak geliştirilen Tarihi Kent Peyzajı 
yaklaşımıyla, iktidar-mekan ilişkisi arka planı için bazı sorular soruldu. 
Istanbul'un son 40 yıllık pratiğinde görünen o ki; değişimin yönetilebilmesi 
ile kentin yönetilmesi anlayışı derinden ilişkili. Bu nedenle "Kentte alına
cak kararlara müdahil olma mücadelesi" daha güçlendirilerek sürdürülmek 
zorunda. "Müdahil olma mücadelesi" ile bağlantılı olarak, "kenti, sahibi 
olarak benimseme ve savunma mücadelesi", "kent hakkı" kavramlarının 
günümüzün ve önümüzdeki yılların temel paradigması olarak yaygınlaş
tırılması gerektiği çok açık. Bu da Sayın Tekeli'nin (2014) belirttiği üzere, 
bir demokrasi mücadelesidir. 
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Bölüm 8 

ŞEHRİN CAZİBESİ: 
Romalı Temeller 

Nevzat ÇEVİK 
Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, Antalya 

Hiçbir canlı yaşadığı yuvayı estetik yapmaya çalışmaz, işlevsel yapmaya 
çalışır. Bir tek insandır yaşadığı yeri güzelleştirmek isteyen. Estetik 
duygular sadece uygar insanlar içindir. Ve insanları uygarlıkta ilerleten de 
daha iyiyi ve daha güzeli talep eden estetik duygularıdır. Uygarlaşma 
sürecindeki en önemli belirteç de bu nedenlerle, içinde yaşadığımız kent ve 
yapılardır. İnsan yerleşimlerinin estetik gelişmişlik niteliği uygarlık 
düzeyiyle eş yükselti gösterir. Uygarlık gelişimini de en iyi mekanlar ve 
daha çok da ortak mekanlar yansıtır. Önce dört duvarlı korunak, sonra antre 
ve oda, sonra ocak-mutfak ve en sonra banyo ve nihayetinde tuvaletin insan 
mekanlarına eklenerek bugünkü konut içeriğinin oluşturulması uygarlık 
ilerleyişinin mekana yansımasını çok iyi anlatır. Toplumsal gelişme, 
sosyalleşme ve siyasi yapılanma süreci boyunca toplum ve iktidar 
örgütlendikçe yönetim kentleri ve anıtsal yapılar inşa edilmeye başlar. 
Dünya'nın ilk imparatorluğunun başkenti Boğazköy inşa edildiğinde ilk 
anıtsal mimarlık da doğmuştu ve ilk kez de anıtsal kale giriş kapıları büyük 
kabartmalarla bezenmişti. Çünkü orası artık bir köy değildi ve estetik 
mimari değeri olmalıydı ki bir başkent ağırlığı olsun. 

Her kentin kendince bir estetiği vardır. Farkları, bulundukları yerlerin 
doğası, iklimi ve tarihsel-kültürel birikimlerinden kaynaklanır. Özgünlüğü 
de bu yerel değerlere yakınlığına bağlıdır. Kentteki estetik değerler 
çeşitliliği ise kentin binlerce yıllık yaşamı boyunca aldığı farklı kültür 
yüklerinin bir sonucu olarak birikmiştir. Bazı kentler neredeyse tüm 
yaşanan zamanların özeti gibidir. Bu konuda baş eser İstanbul'dur. Bu gibi 
tarihsel metropollerde cazibenin tek kaynağı yoktur. Ya da bugün görülen 
tarihsel cazibe sadece bir kültür veya bir döneme ait değildir. Düşünün ki 
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tarihi yarımadada Bir tarafta Osmanlı'nın en anıtsal camileri, külliyeleri 
diğer tarafta Doğu Roma'nın başkentinden kalan başyapıt Ayasofya ve 
diğerleri ve dahası metro kazılarında daha çok gün yüzüne çıkan kadim 
başkentin en erken yerleşimleri. Ve hemen yanlarından geçen, tüm dönem
lerde muhteşem yapılarla örülü kentin burada kuruluşunun ana nedeni olan 
Boğaz: Yani insanlara cazip yerleşimler yaptıran doğanın çok olanaklı 
cazibesi. 1500 yılı aşkın dünyanın yönetildiği imparatorlukların başkent
lerini kıyılarında biçimlendiren İstanbul Boğazı. Bir yeryüzü merkezi. 

Geçmişin konukları olan hayatta kalabilmiş orijinal kent parçaları, bugün 
için, sırtlarındaki hafıza yüküyle bir tür kalıcı enstalasyon, bir tür nadireler 
kabinesi gibidir. Kaldı ki tarihin yerleştirdiği bu yapıtlar zamanlarından 
taşıdıkları görsel farklılıklarıyla kent insanlarını sadece şimdiki zamanda 
yaşama zorunluluğundan da kurtarırlar (Çevik 2015, 151-163): 
Kahvaltısını 21. yüzyılın modem evinde yapan bir yurttaş, kahvesini 18. 
yüzyıldan kalma bir kafede içtikten sonra akşam yemeğini 19. yüzyıldan 
kalma bir köşkte yapabilir ve 20. yüzyıl kaldırımlarından yürüyerek de 
evine dönebilir. Zaman tüneli gibi geçen bir günlük hikayeyi yaşatan, 
toplanarak büyüyüp zenginleşmiş çok zamanların kentinin kendisidir. 
Kentin geçmişinden gelen stok her zaman estetik mimari değer taşıma
yabilir ama bu durumlarda güzellik yapının tanık olduğu anın aktarımcısı 
olmasının inceliğiyle estetiğe katılmaktadır. Büyük bir hikayenin küçük bir 
parçası olduğu için de önemlidir. Tavandan sarkan klasik avizeye şimdiki 
zaman elektriği bağlıysa da avizeyi çerçeveleyen tavan baroktur. Erken 
Cumhuriyetten kalan bir fabrika binası mimari bir eser olmayabilir ama bir 
sanayi tesisinin paydaş yoğunluğundan kaynaklanan zengin hafıza yükü 
nedeniyle kent için kıymetlidir. Ya da ben torunuma, okuduğum ilkokulu 
göstermek istiyorum sadece ... Bu bir kalıntı ya da geçmiş nostaljisi değil 
yarın için öncesiz kalmama isteğiyle geçmişe mülteci duyguların akla 
yaptırdığı koruma planı ve toplam geçmişten süzülen cazibedir. 

Tesadüfen gelişen ve tesadüfi gelişmenin sonucu olarak daha çok arazinin 
doğal biçim ve özelliklerine bağlı yol ağları ve diğer kentsel bağları oluşan 
kentlerin ardından ilk kez bir kentin de bir ev gibi baştan ve tüm 
unsurlarıyla birlikte, tüm toplumsal ihtiyaçların karşılığını bulduğu ortak 
bir mekan gibi tasarlanması gerektiği anlaşıldı ve bunun sonucunda ızgara 
planlı kentler ortaya çıktı. Batı Anadolu'da kent devleti olarak tanımlanan 
çevresindeki köyleri içine alan ve genellikle doğal sınırlara dayanan bir 
siyasi topluluk niteliğindeki Yunan polisinin siyasal ve toplumsal 
örgütlenmesi ile paralel olarak gelişip yaygınlaştığı anlaşılmaktadır. Bu 
durumda kentler de insan gibi büyüdükçe gelişiyordu ve kurumsal 
örgütlenmesi geliştikçe de kentte mekansal-alansal karşılığını buluyordu. 
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Düzensiz planlı şehirler köylerin doğal büyümesi/gelişmesi ile meydana 
gelmişlerdir. Şehrin gelişimi bir otoritenin değil, bireylerin eline ve isteğine 
bırakılmıştır. Şehre karakterini veren olgu arazinin doğal özellikleri, 
yapıların arazi üzerindeki dağılış şekli ve bazen de sosyal grupların 
kümelenişidir. Farklı kültürel kökenlerden gelen farklı gruplar kentte farklı 
sanat ve mimari geleneklerin bulunmasına yol açar. 

Arkaik çağlarda şehirler genellikle düzensizdi. Atina, Konstantinopolis 
gibi büyük ve ünlü şehirler başta olmak üzere, aynı düzensizliği sürdür
müştür. Düzenli ve düzensiz yerleşimler tıpkı ormanda doğup büyümüş bir 
vahşinin yaşam formu ile kentte okulda eğitilerek biçimlendirilmiş bir 
insanın farkına benzer. 

Düzenli planlı yerleşimler, düzensiz planlarda binlerce yıldır yaşamakta 
olan toplumun yeterli gelişme düzeyine yükselmesiyle ortaya çıkabilmiştir. 
Arazi, yerleşimin otoritesi tarafından pek çok ortak konunun hesaba katıl
dığı bir planlamaya göre bölümlendikten sonra bireyler tarafından kullana
biliyordu. Böyle bir planlama şansı için kentin ilk kez kuruluyor olması 
gerekir. Bunun için de ya kalabalık yerleşimlerden koparak ayn yerleşim 
kurma ya da deprem, savaş gibi zoraki ayrılışlar sonucu, yeniden yerleşik 
yaşayabilmek amacına yönelik insan hareketleri gerekliydi. Düzen, plana 
sert ve geometrik bir yapı verir. Özellikle bu, sokakların arazi şekline uyul
madan çizilmesinde kendini gösterir. Bu tip şehir planını Aristo'da ve başka 
yazarlarda adı geçen Hippodamos'tan dolayı, zamanımızda, ızgara planlı 
şehirlere çok defa, 'Hippodamos tarzı' denmiştir. Van - Zemakitepe'deki 7. 
yy ızgara planlı yerleşimini tanımayan Aristo, Miletoslu Hippodamos'un 
şehirleri bölmeyi icat ettiğini ve ilkin Miletos'u sonra Priene'yi de (475-
450) böldüğünü yazmaktadır. Orta Çağ başlarında yaşamış sözlük yazarları
onu 'meteorologos', yani mimar olarak tarif etmişlerdir. Izgara plan
Helenistik ve Roma döneminde geliştirilerek tüm Akdeniz dünyasında
yaygınlaşan bir kent modeli olmuştu.

Hellenistik dönemde son derece gösterişli ve işlevsel hale gelen Yunan ken
ti, yeni kentler kurma ya da var olan bir kentin yeniden tasarlanmasına iliş
kin sorunları çözmek hedefi ile ortaya çıkmıştır. Artık kenti, işlevsellik öte
sinde estetik biçimlendirmeye başlamıştı. Klasik Çağ'ın feodal egemenlik 
sistemi ve ona uygun kenti (Kolb 1992, 9-31) yerine meclislerin yönettiği 
demokratik siyasi model Helenistik Dönem'de şehirciliğe yansımış ve mi
maride önemli yol alınmıştı. Yeni kent, halkın artan gereksinimlerini karşı
lamak için hızla değişmeye başlamıştı. Hellen kültürü kentleri kendi başına 
büyümeye bırakmamış keşfedici dehalarını kullanarak kent planlaması
na bazı çözümler getirmişlerdi(Wycherley 1993, 13) Batı Anadolu'da sa-
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nat ve kültürün çok yüksek bir düzeye ulaşmış olması Roma'nın bu bölgede 
tam Romalı bir kültür oluşturamamış olmasına yol açmıştır. Güney 
Anadolu sahil yerleşimlerinde de durum aynıydı. Ağır bir Romanizasyon 
(Wurster 1996, 161-174) geçirmişti ama Helenistik Dönem'den yoğun 
etkiler görmek de her zaman mümkündü. Bu model Roma İmparatorluğu 
içinde sadece Asia Minor'de görülen Helenistik-Roma karma karakterli 
şehirciliğidir (Owens 2000, 125; Parrish 2001, 9-41). Şehircilikte sütunlu 
caddeler ya da öncesi olmayan hamam ve tak gibi bazı yapı tipleri ve 
hidroloji mühendisliğinin dorukları aquaduktlar, bölge şehirciliğinin -
kültürünün değiştiğini, Roma'nın geldiğini açıkça anlatıyordu. 1. Bin 
başında başlayan ve Helenistik Dönem'de önemli bir gelişim gösteren 
(Perkins-Nevett 2000, 218) Anadolu şehirciliği Roma Dönemi'ne nitelikli 
bir şehircilik mirası bırakmış (Yegül 1995, 77-95) ve Roma Dönemi'nin 
baskın şehirciliği içinde bile kendini göstermeye devam edecek baskın 
etkiler oluşturmuştur. Buna rağmen Roma urbanizmi şehir planlamasından 
özgün yapılarına kadar geniş spektrumlu bir fenomen olarak 
değerlendirilmesi zorunlu olan bir yenilikler dizisi sunmaktadır (Çevik vd 
2010). 

Roma İmparatorluk sanatında en çok gelişim gösteren alan mimarlık ve 
şehirciliktir. Mimarlık ve şehircilik tarihinde Roma'nın çok özel bir yeri 
vardır. Roma mimarlığı öncelikle bir şehirler mimarisidir. Roma şehirciliği 
köklü geçmişi olan ve İmparatorluk Dönemi'nde de modem kent anlayı
şının temellerini atan bir gelişme göstermiştir (Robertson 1969, 186). 
Romalılar bir şehri kendileri planlayıp sıfırdan inşa ettikleri zaman şehrin 
rasgele büyümesine izin vermemiş, sistematik bir biçimde inşa etmişlerdir. 
S istem temelde askeri stratejilere, askeri planlamalara dayanmaktaydı. Mi
marlığın yatay genişlemeden dikey genişlemeye evrilmesi Roma şehrinin 
en temel farkını oluşturuyordu. Bu gelişim de kubbe, kemer, tonoz gibi üst 
yapı-örtü sistemlerinin çok ileri olmasından kaynaklanıyordu. Yapıların 
yükselmesiyle kente yüklenen yeni yoğunluk altyapıya ilişkin yeni çözüm
leri de zorunlu kılmıştı. Bunun sonucunda gelişmiş caddeler, kaldırımlar, 
kanalizasyonlar, sutaşıma sistemleri vb gibi detaylar gelişti. Roma'nın mü
hendislik açısından gelişmesi kentlerin itici gücü oldu. Artık istenen uzak
lıktan istenen miktarda su aquaduktlar aracılığıyla taşınabiliyor, atıklar 
kentten hızla uzaklaştınlabiliyordu. Ve artık yollar, köprüler aracılığıyla 
vadileri rahatlıkla aşabiliyorlardı. Tüm bu inşaat mühendisliğinin gelişme
sinde elbette opus caementicum'un (çimento) büyük payı vardı. 

Yerleşimcilerine görsel, estetik ve fonksiyonel bakımdan yaşanabilir bir 
kent sunmak şehir plancıların/mimarların işiydi (Owens 2000, 4). Kentler, 
toplumu yapılandıran ve ona ahenk veren güçlü ve temel bir araç olarak yö-
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netim politikası paralelinde yapılandırılıyordu. Kentteki mekanlar ve me
kanlardaki etkinlikler halkın, kentlerini benimsemelerini sağlayacak bi
çimde "kullanıcı dostu" olarak tasarlanmaktaydı (Perring 2000, 279). Ön
celikle önemli olan tüm kişisel ve toplumsal ihtiyaçların mimaride kar
şılığını bulmasıydı. Buna karşılık gelen yapılar doğal, ekonomik ve kültürel 
şartlara göre her kentte farklı biçimlense de temel prensipler ve formlar bir
birine benzemekteydi. Roma Dönemi inşaatçıları özellikle Pax Romana'nın 
getirdiği barış, güvenlik ve refah döneminde (Kolb 1992, 28; Kolb 2008) 
büyük yapı projelerini gerçekleştirme fırsatı bulmuşlardı. Romalılar ideal 
şehirlerini inşa etmeye başladıklarında, castrum veya askeri kamp tasarı
mına yönelmişler ve şehirlerini bu şekilde inşa etmişlerdir. Şehirde merkez
de kesişen 2 ana cadde bulunuyordu: Kuzey-güney yönündeki caddenin adı 
cardo, doğu-batı yönünde uzanan ise decumanus. "Antik kentlerin kültürel 
ve entelektüel özelliklerini kurumlar (forumlar, tapınaklar, bazilikalar, 
stoalar, gymnasiumlar, hamamlar, tiyatrolar) sağlar. Ancak bu kurumları 
göz önüne çıkaran, değerlendiren ve onlara canlılık veren cadde ve sokak
lardır. Revaklar, kemerler, kapılar ve taklarla seçkinleşen; meydanlar ve 
düzlüklerle genişleyen; çeşmeler ve anıtlarla onurlanan sokaklar, birbirine 
kenetlenerek, bütünleşen kent dokusuna hayat ve anlam kazandırırlar" 
(Yeğül 1995, 77) Mac Donald, "Sokaklar kentsel doku içindeki en önemli 
organdır: kent yaşamının büyük bir kısmını çerçeveleyen ve işlekleştiren 
bir iletişim iskeleti-urban armatür-yaratırlar" (Mac Donald 1986, 29). Yapı
lar arasındaki optik ilişkiler ve kent akslarıyla bağlantıları da Roma'da çok 
iyi kurgulanmıştı. Roma'nın asıl katkısı ise salt kentle kalmayıp kentin par
çacıkları olan yapılarda da devrim yaşatınasıydı: Hamam, Tak ve 
Amphitiyatro gibi pek çok yeni yapı tipi mimarlık tarihine eklenmişti. Ve 
bu yeni yapılar zaten seçkinlere ait olan şehrin kurgusunu ve etkilerini de
ğiştirecek, sosyal hayatı kökünden değiştiren güce sahipti. Bunun yanında 
soylu konutlarının saygı uyandıran mimari biçimleri dükkanlara dönüş
tüklerinde süslü işyeri levhaları ve ticari etkinlikle biçimlenmiş cephele
riyle bozulmaya başlamıştı. 50.000 kişilik Colloseum, 250.000 kişilik 
Circus Maximus, zeminden ve duvarlardan ısıtılan salonlarında aynı anda 
3. 000 kişinin yıkanabildiği 120. 000m2'1ik gigantik Diokletian Hamamı gibi
-bugün bile aşılamayan- müthiş anıtsal kapasitelere ve boyutlara ulaşılmış
tı. Tüm bunlar da kentin kalbini oluşturan forumlarla odaklanan kenti
oluşturuyorlardı (Wallace Hadrill 2000. 245). Eskinin agoralarıyla hiçbir
ilişkisi kalmamıştı: Forumlar kentin farklı estetiklerinin buluşma alanı
gibiydi. İçine kapalı bu mimari gösteri alanında fasat mimari geleneği bas
kın olan Roma mimarlığının en seçkin kamu yapıları dizilmekle kalmayıp
ortalarındaki meydan boşluğuna ise muhteşem anıtlar dikilmekteydi.
Forumlar tam bir mimarlık sergisi gibiydi. Her imparatorla yeniden kurulan
ve farklı estetik anlayışıyla ve yeni bir iddiayla yeniden biçimlenen

-101-



KENT ESTETİÖİ NEVZAT ÇEVİK 

dinamik bir sergi. Yarışmacıların imparatorlar olduğu bir sergi. Bu "sergi
nin" içinde yaşayan halk Romalı olmaktan gurur duyup yönetimini benim
serken, yaptıran imparatorların da gücü onaylanıyordu. 

Etrüsk, İtalik ve Helen unsurları potasında eriterek oluşturduğu bir impara
torluk sanatı olması açısından Roma sanat ve kültürünün kozmopolit, 
bipolarize, eklektik ve kopyacı olduğu unutulmamalıdır. Şehirciliğinde de 
elbette aynı etkiler söz konusudur. Helenistik Dönem'in en parlak yaşanmış 
olduğu Anadolu'da ise durum daha farklıdır. Roma'nın egemenliğine aldığı 
Helenistik kentlerdeki hali hazır kent dokusunun üstüne/içine yerleşilmiş 
olması pür Romalı bir yerleşim beklentimizi engeller. Tek tek yapılarda 
olduğu gibi şehircilikte de erken özellikler kendini gösterir. 

Kent ve kent estetiği dendiğinde akla gelen ilk uygarlık Roma'dır. Yüksek 
Klasik Çağ'da çok görkemli yapılar geleneği başladı ve sonrasına temel 
oluşturduysa da tüm bunları kendi potasında eritip süslü binalarıyla gör
kemli kentler yaratan Roma uygarlığıdır. Korinth ve kompozit gibi gör
kemli mimari stilleri daha çok tercih etmesi de bunu göstermektedir. Yapı
ların görünen yanlarını önceleyen arka ve yanlarını daha yalın bırakan 
Roma, doğrudan görsel etki yaratma amacı güdüyordu. Yapıların görünen 
cephelerindeki anıtsal mimariyi heykellerle donatarak estetik harikalar 
yaratması da bunu göstermektedir. Roma sanatındaki kopyacılık da zaten 
devasa mimariye heykel yetiştirmek ihtiyacından doğmamış mıydı? 

Traian'ın ünlü mimarı Apollodoros gibi bazılarının isimleri ve görkemli 
işlerini bilsek de Roma döneminde genellikle yapıların mimarları 
bilinmezdi. Çünkü önemli olan işverendi, mimar değil. Modem kentin 
kaynaklan planlama, teknik, malzeme ve de estetik olarak asıl Roma 
İmparatorluk devrinde biçimlenmiş, Rönesans aracılığıyla da Avrupa 
klasik kent dokusunu yaratmıştır. Roma, estetiği işlevsellik içerisinde 
planlamıştır: Cadde ve forumlarla kent odaklarını oluşturmuş ve bu 
alanların düzenlemeleri çok yönlü görsel değerlendirme kaygılarıyla 
yapılmıştır. Yapıların mimari estetiği, mimari bezemeler yanında heykel ve 
kabartmalarla da desteklenerek, farklı sanat dallarının gücünü yapılarda 
buluşturan anıtsal bir güzelliğe ulaşılmıştır. İçten dışa mimarlığın sonucu 
geliştirilen işlevsel mekanlar sadece ihtiyaçları karşılamamış, ince sanat 
zevkiyle duygulan da doyurmuş ve insanlar yaşadığı kenti, kent dokusu ve 
yapılar aracılığıyla benimseyerek sevmiş, diledikleri yaşamı onun içinde 
biçimlendirmişlerdir. Roma dönemi, egemenlerin mimari aracılığıyla 
gövde gösterisinde yarıştığı bir dönemse de aynı zamanda halkın servisine 
sunulan hamam, tiyatro gibi en anıtsal yapı örnekleriyle halkın gönlünü 
şehir ve mimarlıkla kazanıp yurttaşlığını sağlamlaştıran ve halkın niteliğini 
içinde yaşadığı estetikle yükselten, kenti yurttaşa benimseten dönem 
olmuştur. İmparatorluğun yarattığı rekabet ortamında, zengin soylular onur 
unvanları kazanabilmek için çeşitli yapılar yapmakta ve gösterilere sponsor 
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olmaktaydılar. Bu nedenlerle de Roma'da esas mesele mimarlık aracılığıyla 
politik cümleler söylemekse de sonuçta mimarlık ve süslemenin gelişmesi
ni de besliyordu (Owens 2000.124). Kenti geliştirerek ve onlara lüks yaşa
ma olanakları sunan yapılar yaparak halkın gönlünde yer alma, ünlenme 
modası yüksek kesimde yaygındı. Kentlerin oluşum ve gelişim süreçleri 
çoğu zaman, az sayıda, kültürlü ve seçkin elitistlere dayanıyordu. Dolayı
sıyla bir yerleşimin sahip olduğu yerel seçkinler ve onların yaşadıkları 
ekonomik-siyasi iniş çıkışlar çoğunlukla kentlerin kaderine de yansıyordu. 
Bunun en güzel kanıtlarından biri Likya'daki Rhodiapolis'tir. Döneminin en 
zengin euergetesi olan Opramoas kentin neredeyse tüm önemli yapılarını -
tiyatro, stoalar, tapınak, sebasteion vs- yaptırmıştı. Opramoas'ın hemşerisi 
ve çağdaşı olan ünlü hekim Herakleitos da şehre hastane ve kütüphane 
yaptırmıştı (Çevik vd. 2010). Bazen işte böyle bir-iki iyi adam bir köyü 
kentleştirebilmektedir. İşte şehirlerin büyüsü, cazibesi orda yaşayanların 
akıl cazibelerinden ve uygar yaşam tutkularından kaynaklanmaktadır. Ne 
kadar aklın varsa ve ne kadar sanatla ilgiliysen ve varlıklıysan o kadarlık bir 
kentin olur. Uygarsan etkileyici bir kentin olur, vahşiysen de mağaran. 
Şairlerin, yazarların varsa şiir okur, şarkı söyler duvarlar; heykeltıraşların 
ressamların varsa da kent için bir tuval olur doğa. Sanat değerse sokaklara, 
meydanlara kent olur yerleşimler, değmezse de büyük bir köy. 

Pek çok uygarlıkta olduğu gibi Roma uygarlığında da yapılar ait oldukları 
fonksiyon kadar önemli ve önemleri kadar nitelikliydi. Tanrıya adanmış bir 
tapınak ile bir konut elbette aynı olamazdı. Ancak, önceki toplumlardan 
farklı olarak Roma'da önemli kamu yapıları dinsel yapılardan çok daha 
görkemli hale gelmişti. Sosyal toplumsal ihtiyaçların karşılığını vermek 
temel amaç idi. Roma şehirciliğinde her yerleşim biçiminin kendine göre 
özellikleri ve aralarına birbirlerini tamamlayan güçlü ilişkileri vardı (Çevik 
2008, 189-233). Bir garnizon bir çiftlik, bir köy, bir liman ve bir kent elbette 
aynı dokuda değildi (Radt 2001, 43-56; Courtils - Cavelier 2001, 148-171; 
Tietz 2006, 821-828). Örneğin kazılarını yürüttüğümüz Myra'da 11.000 
kişilik tiyatro, hamam ve diğer yapılardan oluşan bir metropol varken 
(Çevik 2010, 53-82), Myra'nın limanı olan Andriake'de sadece limanda 
gereken yapılar bulunuyordu. Bugün Likya Uygarlıkları Müzesi olan 
Horrea Hadriani, Agora, Liman yapıları, çekekler, hamam ve konutlar bir 
liman yerleşiminin tüm ihtiyaçlarını karşılıyordu (Çevik vd. 2014). Yani 
burada kentin cazibesi yalınlıkla gözetilmişse de asıl cazibe mükemmel 
işlevsellikti. Kentin liman çevresinde oluştuğu Patara Anadolu Akdeniz'i 
sahillerindeki en önemli metropollerden biri haline gelmiştir. Patara'da; 
kent planlamanın, mimarinin, yapı tiplerinin ve tekniğin radikal olarak 
değiştiği Roma İmparatorluk Dönemi'nin zengin bir yansıması izlenir (Işık 
2000; Çevik-Aktaş 2016, 16-23). Seçkin eyaletin seçkin merkezine uygun 
olarak tam anlamıyla bir liman metropolü oluşumu söz konusudur (Çevik
Aktaş 2016, 16). Bu metropollerde hayata ilişkin mimarlık ve şehirciliğin 
akıllı organizasyonu yanında nekropollerde de yaşayanların kentinin 
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düzenini taklit eden hatta tüm sosyal sınıflar ve ilişkilerini bile tarif eden 
etkileyici bir düzen vardır(Çevik 2006, 175-207). 

Roma şehirciliğinde olumsuzluklar da sayılabilir. Bunların başında sanayi 
üretiminin de kentin içine girmiş olmasıdır. Oysa Yunan kentlerinde sanayi 
şehir dışındadır. Öteki olumsuzluk yükselen binaların henüz altyapı tam 
yeterli olmadığı halde metrekareye düşen insan sayısının - yoğunluğun 
artmış olmasıdır. Yani modem kentin iyilikleri de kötülükleri de Roma 'dan 
miras gibidir. 

Urban estetiği -mimarlıkla beraber- diğer sanat objelerindeki gibi sadece 
bakılan, elde tutulan estetik değil, içine girilen, içinde yaşanan bir estetiği 
ifade ederek yaşamın en anlamlı işlevsel güzelliğinin karşılığını verir. 

Bu makaleyi birkaç soruyla bitirmek istiyorum: 

1. Gelecek zamanda, 21. Yüzyıl Türk mimarlığı ve şehirciliği hangi
özellikleriyle tanımlanacak?

2. En ahenkli kentte bile karmaşa kaçınılmaz mıdır? Kent dediğimiz
şey karmaşanın organizasyonu mudur?

3. Sokak ve caddeler yapılardan arta kalan boşluklar mıdır? Onlara
ulaşmak için sadece bir aracı mıdır? Yoksa kendi başına birer
mimari varlık mı?

4. Zamanının şartlarına göre yapılmış kentler ve binalar sonraki
zamanların yaşam biçimlerini karşılayamadığı halde zorla
kullanmaya çalışmak doğru mudur? Farklı zamanlar birbirlerini
ezmıyor mu? Yoksa kullanmamak ölümlerine seyirci kalmak
mıdır?

5. Antik çağda metro yok, engellilerle ilgili hiçbir düzenleme yok,
elektrik direkleri yok, fiber kablo hatları yok, havaalanı yok, tırlar
yok, benzin istasyonu yok, iklimlendirme yok ... Yarın da bugün
olmayanlar hayata girecek ... Uzak zamanların ve uzak kültürlerin
yerleşimlerini karşılaştırmak doğru mudur? Ya da bir kültüre göre
cazip olan kent bir diğerine göre itici olabilir mi?

6. Şimdilerde Kent 4.0 kavramını konuşuyoruz. Çok da uzak olmayan
gelecekte Kent 5.0'ın konuları neler olacak? (Bu konuda bak. Çevik
2019, 61-66)
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İnsanın toplumsal konumu, güvenlik, aidiyet, saygınlık, entelektüel-estetik 
doyum kentteki gereksinimlerinin karşılanmasıyla yakından ilişkilidir. 
Yapısal çevre insan psikolojisini estetik bağlamda ve farklı ölçeklerde 
etkilemektedir. Çevresel bağlamda estetiği biçimsel ve simgesel estetik 
olarak değerlendirmek mümkündür. Algılama alanına giren kültürel peyzaj 
parçasının görüntü kalitesi önemli bir kaygı unsurudur. Şekiller, orantılar, 
ritim, ölçek, doku, renk, aydınlık, gölge gibi doğal ve yapay çevre 
özelliklerinde biçimsel estetik aranmaktadır. Pragnanz kanunlarına göre 
görsel kompozisyon, estetik koşulların izin verdiği ölçüde "iyi" olarak 
nitelendirilir. "İyi"nin içinde simetri, harmoni, düzen, yalınlık olmalıdır. 
Yapılaşmış çevrenin biçimsel estetik kaygısı ise devam eden bir tartışma 
konusudur. İnsanların yoğun bir yapısal ortamda yaşadığı kentlerde estetik 
değerin ölçülmesi ve yeni yapılacak düzenlemelerde halkın katılımı gerek
mektedir. Estetik değerin ölçülmesinde halkın algısının ve tercihlerinin 
ölçülmesindeki yöntemlerden biri de anket yapmaktır. Çalışmada bir 
turizm kenti olan Antalya İli'nden farklı ölçeklerde görüntü kareleri alına
rak anketler yapılmış ve kullanıcıların biçimsel ve simgesel estetik anlayış
ları açısından algılarını ölçmeye yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. 

1. Giriş

Estetik, kişiye sorulduğunda kolayca cevaplanabilen bir kavram gibi 
algılansa da, insanlardan estetiği tanımlamaları istendiğinde genelde 
zorlandıkları görülür. Bu durum yeni değildir. Septiklerin öğrencisi olan 
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Sokrates'in ironi ve mayotik tekniği yüzyıllardan beri bildiğimizi 
sandığımız şeyleri aslında tam olarak kavramadığımızın ortaya çıkmasına 
yardımcı olur (Çelik 2012:35). Her ne kadar septikler gerçek bilinemez 
bilirse bile, anlatılamaz, anlatılsa bile anlaşılamaz görüşünü savunsa da, ilk 
başlarda septik gelenekte yetişen ancak onlara karşı çıkan Sokrates, 
gerçeğin ancak iyi sorgulama ile ortaya çıkabileceğini savunmaktadır (Uslu 
2011 :74). Bu durum bir farklı çözümsüz felsefi probleme daha işaret 
etmektedir. Bu problem "Bilgi öznel midir yoksa nesnel midir?" sorusudur. 

Bu soruya benzer şekilde Baumgarten'in aşağı bilgiyi araştıran bilim alanı 
olarak tanımladığı estetikte de, "güzellik nesnenin kendisinde midir?", 
"yoksa gören gözün nesneye yüklediği bir nitelik midir?" sorusu 
yüzyıllardan beri sorula gelmiştir (Lothian 1999: 177). Platon'dan başlayan 
gelenek, güzelliğin nesnenin kendisinde olduğunu, nesnenin idesinin 
kavranmasıyla güzelliğin de anlaşılabileceğini savunulmuştur (Lothian 
1999:178, 2017:55). Bu durum bilimsel araştırmalarda nesnelerin birimsel 
özelliklerinin ölçülmesiyle nesnenin estetik değerinin ortaya 
konulabileceğini savunan nesnel paradigmaların ortaya çıkmasına neden 
olmuştur (Daniel and Vining 1983:40). Bununla birlikte Kant'ta birlikte 
başlayan ve nesnedeki estetik özelliklerin, öznenin ona atfettiği değerler 
olduğunu savunan öznel paradigmada estetikte bir başka akımı temsil 
etmektedir. (Lothian 1999: 179, 2017:58). Bunun bilimsel araştırmalara 
yansıması estetiği araştırırken psikososyal değişkenlerin ölçüldüğü 
psikolojik model ve fenomolojik model gibi öznel yaklaşımların ortaya 
çıkması olmuştur (Daniel and Vining 1983 :44). 

Estetiği sayısallaştırmaya ve mimari ve kentsel estetik ile ilgili indikatörleri 
bulmaya yönelik bir çok çalışma yapılmıştır (Nasar 1994:378, Nasar 
1989:235, Nasar and Purcell 1990:169, Gifford vd. 2000:163, Gifford 
1980:386). Bu çalışmalar günümüzde çevre psikolojisi disiplini altında 
yürütülmektedir (Steg vd. 2015). Çevre psikolojisi ilk ortaya çıktığında bu 
disiplini mimarlık psikolojisi olarak tanımlayanlar olsa da (Steg vd. 
2015 :5), daha sonra çevre duyarlılığı doğrultusunda doğal olanlar ve insan 
doğa etkileşimiyle oluşan kültürel peyzajlarında araştırma kapsamına 
alınmasıyla alan, çevre psikolojisi alanı ortaya çıkmıştır (Steg vd. 2015 :5). 

Bu alanda yapılmış çalışmaların ortaya koyduğu tutarlı bir bulgu 
görülmektedir. Birçok çalışma doğal öğelerin daha baskın olduğu 
manzaraların yapılı çevreye sahip manzaralara göre daha çok tercih 
edildiğini ortaya koymaktadır (Kaplan ve Kaplan 1989:61, Kaplan vd. 
1998:5). Bu durum yapılı çevredeki hangi eksikliklerin olduğu (Nasar 
1994:3 78) veya tasarımcılarla, mimarlar arasında görüş aynlıklarının neler 
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olduğu gibi ( Gifford vd. 2000: 163, Giff ord vd.: 163, 2002, N asar ve Purcell 
1990:169) sorulan akla getirmiştir. Bu konulara üzerindeki araştırmalar, 
yapılar hakkında, belirli karakteristik özelliklerin daha çok tercih sebebi 
olurken, bazı yapısal karakteristiklerin binalara ilişkin tercihleri azalttığı 
sonucuna ulaşmışlardır (Gifford ve Mc Cunn 2015:88). Örneğin 
karmaşıklık (Complexity) ya da detaylı olma seviyesi düşük olduğunda 
yapıya yönelik tercih azalırken, ortanın biraz altı bir karmaşıklık tercihe 
neden olmakta ancak orta ve üstü bir karmaşıklık ise yine tercihin 
azalmasına neden olmaktadır (İmamoğlu 2000). Bu durum Walker 
( 1970:619)'ın karmaşıklıkla tercih arasında kurduğu bağıntı paralelindedir 
(Walker 1970:619). Bunun yanında İmamoğlu (2000:5)'nun bulguları 
göstermektedir ki; tanıdık tasarımlara sahip, belli bir düzenlilik sergileyen 
ve ortadan az bir karmaşıklığa sahip olan yapılar genelde gözlemcide 
heyecan uyandırmaktadır (İmamoğlu 2000: 12). 

Bunun yanında yapının stili de yapıya olan tercihi etkileyen bir faktör 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Gifford ve McCunn 2015:88). Örneğin 
Nasar (1989:238)'ın yaptığı araştırma göstermektedir ki; Tudor stili veya 
Çiftlik evi tarzına sahip konut yapılan (Yüksek eğime sahip bir çatısı olan 
ve süslemeye yönelik ahşap kirişe sahip olan konut yapılan) diğer yapılara 
nazaran daha çok kullanıcı tarafından daha fazla tercih edilmektedir (Nasar 
1989:238). Ancak Akdeniz tarzı (Düşük eğimli ahşap çatılı) yapılar daha az 
tercih edilen yapı stili olmuştur (Nasar 1989:238). Bu gibi çalışmalar 
Anglo-sakson ülkelerinde gerçekleştirildiği için bu bölgede yaşayan 
kullanıcıların demografik özelliklerine bağlı olarak, bu grupların 
tercihlerini yansıtmaktadır. Ülkemizde yapılabilecek, geniş katılımlı, 
geleneksel ve/veya modem konut mimarisine yönelik farklı çevre 
psikolojisi araştırmalarının bulguları bu bulguların onaylanmasına veya 
onaylanmamasına neden olabilir. Ülkemizde geleneksel yapılara yönelik 
fenomenolojik bağlamda çevre estetiği çalışmaları mevcuttur (Kavas 
2008 :4, Kavas 2016: 15). Ancak geniş katılımlı çevre psikolojisi çalışmaları 
genellikle modem konutlar üzerine gerçekleştirildiği saptanmıştır 
(Çubukçu ve Akgül 2007:110, Ekşioğlu Çetintahra ve Çubukçu 2011:5, 
Çubukçu ve Girginer Akdeniz 2006:20). Bu bakımdan geleneksel mimari 
ile modem mimariyi bir arada ele alan çalışmalar sınırlı olduğundan 
(İmamoğlu 2000: 12), bu konuda yapılacak detaylı ve geniş katılımlı 
çalışmaların, ülkemiz bilimine olduğu gibi dünya literatürüne de önemli 
katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Yapılı çevre araştırmalarının temel birimi yapı olmaktadır. Ancak temelde 
yapılı çevre düşünüldüğünde, yapılı çevreye ilişkin özellikler yapının dış 
kabuğu veya ön cephesi ile ilgilidir ( Giff ord ve McCunn 2015: 88). Yapıyı 
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tek başına düşünmenin bir takım sakıncaları vardır. Ancak yine de tarihi 
binalara ilişkin yapılan çalışmalar göstermiştir ki; yapının ön cephesinin 
geçmişten bir duygu çağrıştırması, çok abartılı olmayan bir detaya sahip 
olması ve dış cephenin yivli veya özgün dokusuyla kullanıcıyı kendine 
çekmesi yapıya ilişkin tercihi artırmaktadır ve bu durum kullanıcıda 
keşfetme dürtüsünü uyandırma ile desteklendiğinde binaya ilişkin tercihler 
daha da artmaktadır (Frewald 1989:5). 

Her ne kadar yapının özellikleri yapıyı tercih edilir kılsa da, yapı 
tasarımının ilk başladığı plan çizimlerinde dahi yapının ait olduğu bağlamla 
birlikte var olması gerekmekte ve yapının yaşamına ait olduğu peyzajın 
sundu

k

ları ile devam etmesi gerekmektedir. Nasıl ki sosyal yaşamdan 
kopuk olan bireylerin çok azı psikolojik sağlığını koruyabiliyorsa, 
bağlamından, yani ait olduğu peyzajdan kopuk bir yapınında başarılı olma 
şansı düşüktür. Yapı ait olduğu kültürel peyzaj bir başka anlamıyla manzara 
bağlamında konumlanır ve manzaraya uygun olarak biçimlenmelidir. 

Yapıların ekonomik ve manevi değerinin en yüksek olduğu peyzajlardan 
biri de kıyı peyzajlarıdır. Kıyı peyzajlarında bulunan su öğesi yapının ve 
peyzajın kalitesini anlamlı şekilde etkilemektedir. Su ne kadar kötü 
durumda olursa olsun peyzajda tercihi artıran, daha çok tercihe neden olan 
bir bileşendir (Kaplan vd. 1998:15, Oktay 2011 :186). Ancak peyzajla ilgili 
yapılan çalışmalar ve ortaya konulan teoriler değerlendirildiğinde tercih 
edilmemenin de bazı ortak özelliklerden kaynaklandığı görülmektedir 
(Kaplan vd. 1998: 15). Örneğin geniş açıklıklara sahip ve içinde 
odaklanacak öğelerin az ya da hiç bulunmadığı peyzajlar veya tam tersine 
görüşün bir engelle engellendiği -yapı bitki fark etmez- kapalı peyzajlar 
daha az tercih edilmektedir (Kaplan vd. 1998:18). Hem manzaraya hakim 
olma sunan hem de çevresine göre korunaklı olan mekanlar (Appleton 
1975:75) ve düz zemine sahip, ağaçların düzenli ve aralıklı dikildiği 
görüşün engellenmediği peyzajlar ise tam tersine çok tercih edilmektedir 
(Kaplan vd.1998:15,Oktay2017:55). 

Kıyılar ise kara ekosistemlerinden sulak alan ekosistemlerine geçişlerin 
olduğu zengin peyzajlardır. Bu bakımdan hassas ve korunması gereken 
ekosistemlerdir. Ancak yapılı çevrelerin baskısı bu alanların bozulmasına, 
niteliğinin kaybolmasına neden olmaktadır. Önümüzde önemli bir soru 
durmaktadır. Kıyı peyzajları ile yapılı çevrenin birbirine uyumu önemli bir 
sorundur. Diğer bir soru ise yapılı çevrenin hangi biçimsel özelliklerinin bu 
uyumu bozduğudur. Bunun yanında demografik grupların farklı 
görsellerde ne gibi tepki verdikleri de araştırılmaya değer bir konudur. Bu 
çalışma bir anket yardımıyla Antalya kentindeki kıyı peyzajlarının yapısal 
çevre ile uyumunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 
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Çalışmanın ana materyallerini Antalya kıyı şeridine ait, farklı kıyı 
kullanımlarını ve manzaraları temsil eden 1 O fotoğraf ile bu 1 O fotoğrafın 
kullanıldığı online anket formu oluşturmaktadır. 

2.1.1.Görsel temsiller (Fotoğraflar) 

Fotoğraflar f/2,4 odak açıklığına ve 33-35 mm. Lense sahip bir dijital 
fotoğraf makinesi ile çekilmiş ve bazı fotoğraflar photoshop programı 
yardımıyla birleştirilerek alana ilişkin geniş açılı panoramik görüntüler 
elde edilmiştir. Mekanlar örneklenirken iki temel prensip bağlamında 
hareket edilmiştir. Fotoğrafları yarısı yani 5 tanesi denizden karaya bakışla 
elde edilirken (Crown Plaza, Deniz Feneri, Konyaaltı silolar, Konyaaltı 
vinçler) kalan yarısı ise karadan denizi de kadraj içine alacak şekilde kıyı 
şeridine odaklanarak çekilmiştir (Işıklardan Konyaaltı, Kaleiçi Tophane, 
Kaleiçi Kale Kapısı, Lara apartmanlar, Lara deniz). Fotoğraflar 72 dpi 
çözünürlükte online anketin gerçekleştirildiği siteye yüklenmiş ve her 
sayfada bir fotoğraf olacak şekilde anket kurgulanmıştır. 

2.1.2.Anket 

Anket tasarımı online olarak yapılmıştır. Bu konuda anket çalışmalarına 
yönelik araştırmalar için çalışan bir siteden hizmet alımı yapılmıştır. Anket 
temelde iki bölümden oluşmaktadır ve her bir fotoğraf için sembolik ve 
biçimsel estetiği ölçmeye yönelik iki ayrı soru sorulmuştur. Nasar 
(1994:378) üç tür soyut ve estetik özelliğin bazı yargıların ortaya 
çıkmasında rol oynadığının altını çizmiştir. Bu özellikler; biçimsel 
(formal), sembolik ve şematik başlıkları altında değerlendirilebilir. Bu 
çalışmada şematik değerlendirmeye yönelik bir soru sorulmamış, sembolik 
estetiğe yönelik her bir fotoğraf için bir soru (yapı peyzaj uyumu) ve 
biçimsel estetiği ölçmek içinde bir soru sorulmuştur (Hangi öğenin uyumu 
bozduğu: konum, renk, ölçü, doku, çizgi ve formlar). Anketin ikinci 
bölümünde ise yaş cinsiyet meslek, gelir vb. demografik değişkenleri 
ölçmeye yönelik sorular vardır. Anketler mail yoluyla 100 kişiye 
gönderilmiş ve 69 kişi olumlu cevap vererek anketi yanıtlamıştır. Anketler 
Ağustos-Eylül 201 7 periyodunda kullanıma açık kalmıştır. 

2.2.Yöntem 

Çalışmanın yöntemi estetik objenin nesnel özellikleri ile kullanıcının 
estetik objeye ilişkin subjektif değerlendirmesini ölçerek ilişkilendirmeye 
çalışan psiko-fıziksel modele dayanmaktadır. Çalışmada kıyı peyzajlarının 
uyumuna etki eden nesnel bileşenleri bulmaya yönelik bir regresyon 
modeli oluşturulmuştur. Bunun için ikinci sorunun cevapları kukla 
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( dummy) değişken olarak kodlanmış ve her şık için ayrı bir sütun 
oluşturulmuştur. Daha sonra manzaranın uyumuna verilen cevaplar 
bağımlı değişken, manzaranın biçimsel özellikleri bağımsız değişken 
olarak tanımlandığı bir aşamalı regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. 
Bunun yanında demografik verilerin algılanan uyum üzerindeki etkilerini 
ölçmek amacıyla ki-kare sorgulamaları, t-testi ve tek yönlü anova testleri 
uygulanmıştır. Ayrıca demografik veriler ve uyumu bozan öğeyi 
betimlemek amacıyla frekans testleri gerçekleştirilmiş algılanan uyuma 
ilişkin cevaplara ise tanımlayıcı istatistik bağlamında ortalama değerler 
tespit edilmiş ve bu ortalama değerde oluşan standart sapmalar verilmiştir. 

3.Bulgular

Ankete toplam N=69 kişi katılmıştır. Katılımcıların %49,3 (N=34)'ü erkek, 
%50,7 (N=35)'si ise kadındır. Ankete katılanların büyük kısmı (%34,8; 
N=24) 18-24 yaş aralığındadır. Bunu ise %33,3 (N=23) ile 34-50 yaş arası 
grup takip etmektedir. Katılımcıların %23,2 (N=16) 25-33 yaş aralığında, 
%5,8'i ise 51 yaş ve üstü gruba dahildir. Ancak katılımcılardan ikisi (%2,9) 
yaş aralığını belirtmemiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu Antalya'da 
ikamet etmektedir (%69,6 N=48), geriye kalanların %29'u (N=20) Antalya 
dışında ikamet ettiğini belirtirken 1 kişi ikamet yerini belirtmemiştir. Gelir 
durumuna bakıldığında katılımcıların büyük çoğunluğunun 0-3001 TL. 
arasında bir gelire sahip olduğu (%46,4 N=32) bunu 3001-5000 TL. 
arasında bir gelire sahip olan grubun takip ettiği, (%24,6 N= 17) bunu 5001-
10000 TlL. Gelire sahip grubun izlediği (%21,7 N=l5) 10001-2000 Tl 
arasında bir katılımcının bulunduğu (%1,4) 20001 ve üstü gelire sahip olan 
ise iki katılımcının olduğu (%2,9) saptanmıştır. Katılımcılardan ikisi ise 
gelir grubunu belirtmemiştir. S on olarak katılımcıların meslekleri 
incelendiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır: Katılımcıların %40,6 (N=28)'sı 
öğrenci, %34,8'i ( 34,8) özel sektörde çalışmakta, %17,4'ü akademisyen ve 
kalanların 1 ,4'ü kamu personeli yine% 1 ,4'ü işçi, ve aynı şekilde% 1 ,4'ü ise 
işsizdir. İki kişi ise mesleğini belirtmemiştir. 

Katılımcıların kendilerine sunulan fotoğraflarına verdikleri çevreyle uyum 
puanlarının ortalamasına göre fotoğrafların sıralanışı ve bu fotoğraflarda 
uyumun artırılmasına yönelik hangi unsurun değiştirilmesini düşündükleri, 
puanlara göre sıralanmış halde Tablo 1 'de verilmiştir. Tablo 1 incelendiğin
de en çok beğenilen manzaranın Karaalioğlu Parkı'ndan Toros Dağları'na 
bakıldığında oluşan manzaranın fotoğrafı olduğu görülmektedir. Bu fotoğ
raf yaklaşık 4,01 ortalama puan alarak en çok uyuma sahip olan fotoğraf 
olarak karşımızı çıkmaktadır. Bu fotoğrafta değiştirilmesi istenen unsur
ların dağılımı da yaklaşık olarak birbirine yakındır. Bu durum fotoğrafa 
verilen uyuma ilişkin cevaplarla, fotoğrafta hangi unsurun değiştirilmesi 
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gerektiğini soran cevapların karşılaştırıldığı ki-kare testinin sonuçlarının 
da anlamsız olmasından anlaşılmaktadır (X2=18,598, df=16-l p>0,05). 
Yani bu fotoğraf için sunulan önermelerden herhangi biri diğerine göre 
daha baskın halde değildir. Bu fotoğrafı yaklaşık olarak 3,82'lik bir 
ortalama ile Tophane Çay Bahçesi'nden Antalya Limanı'na bakış fotoğrafı 
izlemektedir. Bu fotoğrafın uyumuna verilen cevaplar ile fotoğrafta hangi 
öğenin değiştirilmesi gerektiğine ilişkin soruya verilen cevaplar 
karşılaştırıldığında yine herhangi bir öğenin anlamlı olarak diğerinden daha 
baskın olmadığı sonucuna rastlanmıştır (X2=23,598, df=16-1 p>0,05). Bu 
fotoğrafı ise 3,72'lik bir ortalama ile Kalekapısı'ndan Kaleiçi'ne bir bakış 
fotoğrafı takip etmektedir. Bu fotoğrafın uyumu ile hangi öğenin 
değiştirilmesi gerektiği sorusu karşılaştırıldığında yine anlamlı bir sonuç 
ortaya çıkmamıştır (X2=12,235, df=16-l p>0,05). Ortalaması 3,5'ten yani 
kabul edilebilirin üzerinde olan son fotoğraf ise Lara'dan denize bakılan 
fotoğraftır. Bu fotoğraf yaklaşık olarak 3,56'lık bir ortalamaya sahiptir ve 
yine hangi öğenin değiştirilmesi gerektiği konusunda anlamlı bir 
farklılaşma ortaya çıkmamıştır X2=14,918, df=16-1 p>0,05). Bu dört 
fotoğraftaki ortak özellik dikkat çekicidir. Bu fotoğrafların tümü hakim bir 
manzaraya sahip korunaklı bir yerden bakış ile çekilmiştir. Bundan dolayı 
bu anketin sonuçlan her ne kadar çalışma prospect-refuge üzerine olmasa 
da prospect-refuge teorisinin paralelinde bulgular sunmuştur. 

Bunun yanında fotoğraflarda yapılar ya çok uzakta olduğundan 
algılanamamakta ya da yakın planda bulunan yapılar insan ölçeğinde ve 
geleneksel mimarinin izlerini taşıyan niteliktedir. Bu bakımlardan insan 
ölçeğinin bir kıyı manzaranın uyumu konusunda önemli bir değişken 
olabileceği söylenebilir. 

Çalışmada anlamlı çıkan sonuçlar ise genelde uyumu kötü olan 
Konyaaltı'nda büyük otele bakış fotoğrafı ile Konyaaltı'ndaki siloların 
görünüşü fotoğrafında ortaya çıkmıştır. Konyaaltından büyük otele bakılan 
fotoğrafta kullanıcılar buranın uyumuna l,52'lik bir puan vermişler ve en 
çok ölçünün değişmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Yapılan ki-kare 
sorgulaması da bu bulgunun anlamlı şekilde farklılaştığını göstermektedir 
(X2=42,919, df= 12-1 p<0,001 ). Diğer bir değişle kullanıcılar bu fotoğrafta 
uyumu bozan en önemli unsurun ölçü olduğunun altını çizmişlerdir. Diğer 
taraftan yine Konyaaltı sahiline, silolara bakılan fotoğrafta 1,81 'lik bir 
ortalama ile uyumun kötü olduğu bir fotoğraf olarak karşımıza çıkmış ve 
yapılan ki-kare sorgulamaları bu fotoğraftaki uyumsuzluğun kaynağının 
kullanıcılar tarafından yapılardaki ölçüden kaynaklandığı sonucunu 
anlamlı şekilde göstermektedir (X2=23 ,591, df= 12-1 p<0,05). 

Ancak yine de belirtilmesi gereken bir nokta bu ankete katılımcı sayısının 
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az olması nedeniyle çapraz sorgulamalarda yüksek oranda boş karenin 
çıktığıdır. Bu yüzden uyumu pozitif ve negatif yönde etkileyen unsurlara 
daha sağlıklı bakabilmek adına 690x6 bir veri matrisi oluşturulmuş ve bu 
matriste regresyon sorgulamaları yapılmıştır. Regresyon analizinin çıktıları 
tablo 2'de verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların uyum puanlarının ortalaması ve uyumun 
artırılmasına yönelik görüşlerinin frekans tablosu 
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Buna göre manzaradaki uyum ile ilgili yapılan regresyon analizinin iki 
aşamada tamamlanmış olduğu ve kullanıcıların uyuma için belirttikleri 
puanlara ilişkin varyansa katkılan bakımından iki değişkenin önemli 
yordayıcı olduğu görülmektedir. Analize ilk aşamada kullanıcıların uyuma 
verdiği puanın % 7 ,3 'ünü açıklayan ölçü değişkeni alınmıştır. İkinci 
aşamada ise, açıklanan varyansa anlamlı katkı getiren renk değişkeni 
analize alınmıştır. Renk değişkeni kullanıcıların uyum puanlarına ilişkin 
%3,2'lik bir katkı sağlamıştır. Regresyon katsayılarının işaretine bakıldı
ğında renk ile kullanıcıların uyum algısı arasındaki ilişkinin pozitif olduğu, 
ölçü ile kullanıcıların uyum algısı arasındaki ilişkinin negatif olduğu 
görülmektedir. Bu iki değişken birlikte, kullanıcıların uyum algısının 
toplam varyansının % 10,5'ini açıklamaktadır (Tablo 1 ). 

Tablo 2. Manzaranın uyumunda değişmesi istenen anlamlı unsurlara ilişkin 
regresyon analizi sonuçlan 

Deği� l.i rilm E'-Sİ R tıR' B SH
r-
. � T p 

gcrckcrı 
vzıı:ıısal un�ur 
LÖlçü 0,271 0,073 -0,657 0,109 -0,227 -6;044 0,000 

(Durnrny 

ölcü=l'I 
2-Rı;rık 0,323 0,032 0,669 0,138 {l,182 4,838 0,000 

(Dıummy 
R�rık=l) 
Siılılt 2,9(}6 0.060 48,405 ü.000 

Toplam R' = 0,105 F (1, 672"1= 39,.234 P=ü,000 

Buna göre iki yapısal unsurun (Ölçü ve Renk) regresyon modelinde uyumu 
etkileyen anlamlı etkenler olarak görülmektedir. Yani manzarada ölçünün 
değiştirilmesi isteniyorsa ya da başka bir değişle manzaradaki sorun ölçü de 
ise uyum anlamlı şekilde azalmaktadır. Ancak renkte bir sorun olsa dahi 
uyum artabilmektedir. Yani manzaranın uyumunda renk bir sorun değil 
tamamen kişisel ilgiyi temsil etmektedir. Bu analiz sonucunda Manzaranın 
uyumuna şu formülle ulaşılabilinir; UYUM= 2,906(Sabit)-0,657 
(Ölçü)+0,669(Renk). 

Bunun yanında ortalaması en yüksek uyuma sahip fotoğrafa karşı 
tutumlarda gruplar arası farkların olup olmadığına dair bazı varyans testleri 
gerçekleştirilmiştir. Buna göre Karalioğlu Parkı'ndan dağlara bakılan 
manzarada yapılan t-testi sonucunda kadınlar ( 4,06) erkeklere (3,97) göre 
daha fazla beğenmiş olsa da gruplar arasında anlamlı bir farka 
rastlanmamıştır (t=-0,331, df=65 p>0,05). İkamet edilen yer yani tanıdıklık 
(familitary) unsuru incelendiğinde Antalya dışında ikamet edenler (4,15) 
Antalya'da ikamet edenlere göre ( 4,02) daha fazla uyumlu bulmuş olsa da 
aralarında anlamlı bir farklılaşma yoktur (t=-0,449 df=40 p>0,05). Yaş 
gruplarına bakıldığında en uyumlu olarak gören grup, üst yaş grubu ( 4,5), 
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en az uyumlu olarak gören yaş gurubu, 34-50 yaş arası (3,91) olsa da 
aralarında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır (F=0,479 df=3-63 
p>0,05). Yine gelir gruplarına göre yapılan değerlendirmede en uyumlu
olarak gören grup en üst grup yani 20.001 ve üstü grup iken (5,00) en az
uyumlu gören grup 5001-10.000 T1 arası grup (3,67) iken yine gruplar
arasında anlamlı bir farklılaşma gözlenmemiştir (F= 1,149 df=4-62,
p>0,05).

Ayrıca ortalaması en düşük uyuma sahip fotoğrafa karşı tutumlarda gruplar 
arası farkların olup olmadığına dairde bazı varyans testleri 
gerçekleştirilmiştir. Buna göre Konyaaltı'ndan büyük otele doğru fotoğrafa 
verilen cevaplara yapılan t-testi sonucunda erkekler ( 1 ,56) kadınlara ( 1 ,49) 
göre daha fazla beğenmiş olsa da gruplar arasında anlamlı bir farka 
rastlanmamıştır (t=0,408, df=67 p>0,05). İkamet edilen yer yani tanıdıklık 
(familitary) unsuru incelendiğinde Antalya dışında ikamet edenler (1,55) 
Antalya'da ikamet edenlere göre (1,52) daha fazla uyumlu bulmuş olsa da 
aralarında anlamlı bir farklılaşma yoktur (t=-0,147 df=29 p>0,05). Yaş 
gruplarına bakıldığında en uyumlu olarak gören grup, en alt yaş grubu yani 
18-24 yaş grubu (1,67), en az uyumlu olarak gören yaş gurubu, 25-33 yaş
arası (1,19) olsa da aralarında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır
(F= l,647 df=3-63 p>0,05). Yine gelir gruplarına göre yapılan
değerlendirmede en uyumlu olarak gören grup 3001-5000 Tl arası grup
iken (1,590) en az uyumlu gören grup 20001 ve üstü grup (1,00) iken yine
gruplar arasında anlamlı bir farklılaşma gözlenmemiştir (F=0,465 df=4-62,
p>0,05).

4. Tartışma ve Sonuç

Çalışmanın bulguları ortaya koymaktadır ki, kıyı peyzajlarında doğal 
peyzaj unsurları arttıkça ve yapısal çevrenin geleneksel olması veya daha az 
katlı yapılardan oluşması algılanan uyumu artırmaktadır. Ancak yinede 
çalışmanın sonuçlarını genellemeden ve çalışmanın literatürle ilişkisi 
irdelenmeden önce çalışmanın sınırlılıklarını belirtmek yararlı olacaktır. 
Öncelikle çalışma küçük bir ömeklemle gerçekleştirilmiştir. Bunun ana 
nedeni, zaman ve fınansal kısıtlamalar olmuştur. Bunun yanında çalışma 
kısıtlı bir görsel materyalle gerçekleştirilmiştir, kıyı peyzajına ait farklı 
kullanımları belirten daha geniş bir görsel malzemeye sahip bir deney 
çalışması, farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Ancak yine de, 
çalışmanın bu haliyle de, çalışmada ortaya çıkan bulguların ve sonuçların 
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışmada ortaya çıkan ve literatürle paralel bir sonuç, gösterilen görselin, 
gözlemcinin manzaraya hakim ve korunaklı bir mekanda bulunduğunda 
(prospect refuge) tıpkı tercih artması (Aplleton 1975:55) gibi manzarada 
algılanan uyumun artmasına da neden olduğudur. Çalışmanın bulguları bu 
açıdan prospect-refuge teorisini destekler niteliktedir. Bunun yanında her 
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ne kadar gösterilen görsellerin karmaşıklık düzeyleri sayısallaştınlmamış 
olsa da fotoğrafların kabaca okumasına dayanarak, ortanın altı bir karma
şıklığın algılanan uyumu da artırdığı söylenebilir. Bunun yanında peyzajda 
geniş açıklıkların tercihin düşmesine neden olduğu gibi, peyzajda geniş 
açıklıkların bulunması (Geniş su kütlesi) yine algılanan uyumu düşürmek
tedir. Ayrıca tam tersine geniş bina bloklarının manzaranın büyük bir kıs
mını kaplaması da tercihi azalttığı gibi algılanan uyumu da azaltmaktadır. 

Çalışmanın literatüre en önemli katkısı rengin ve ölçünün kentsel kıyı 
peyzajlarında algılanan uyumu belirleyen ve ölçebilen indikatörler 
olduğunun bulunmasıdır. Eğer yapılardaki ölçü sorunlu olarak 
algılanıyorsa algılanan uyum düşmektedir. Tam tersine eğer manzarada tek 
sorun yapıların rengindeyse uyum buna rağmen artmaktadır. Bu da yapısal 
öğelerin renginden daha çok ölçüsünün peyzaj yapı entegrasyonunda 
önemli bir tasarım unsuru olduğu sonucunu doğrulamaktadır. 

Bunun yanında gruplar arası yapılan sorgulamalarda en çok uyumun 
olduğu ve en az uyumun olduğu fotoğraflarda gruplar arası anlamlı bir fark 
tespit edilmemiştir. Bu da en uyum konusunda grupların uzlaşı halinde 
olduğunun göstergesidir. 
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Özet 

Bölüm 10 

BÜTÜNSÜZ BÜTÜN: 
F ernando Pessoa ve Parça Parça Lizbon 

Hakan ATAY 
Dr. Öğr. Üyesi, Mersin Üniversitesi, Fen - Edediyat 
Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü 

Portekizli şair ve yazar Fernando Pessoa, yarattığı çok sayıda heteronimle, 
yani kendilerine ait biyografileri ve tarzları olan kurmaca yazar figürleriyle 
tanınmaktadır. Şairin sürekli çeşitlemeler yapmaya olan düşkünlüğü, 
yaşamak istediği yeri seçerken pek etkili olmamışa benzemektedir; çünkü 
on yedi gibi erken bir yaşta Güney Afrika'dan döndükten sonra Lizbon'dan 
dışarı adımını atmamıştır. Bu yazının temel amacı, Pessoa'nın yaşadığı 
şehirle kurduğu ilişkiyi, konuyla ilgili bazı metinler aracılığıyla 
incelemektir. Yazıda bahsi geçen metinler bir tiyatro oyunu, üç şiir, bir şehir 
rehberi ve oldukça dağınık bir yarı-otobiyografidir. Denizci başlıklı piyes, 
Pessoa'nın yaşamı boyunca tamamlayıp yayınladığı tek oyundur. Şiirler, 
Pessoa'nın hayal gücü en kuvvetli heteronimi Alvaro de Campos tarafından 
kaleme alınan ve sırasıyla 1923 ve 1926 yıllarında yazılan iki "Lisbon 
Revisited" ("Yeniden Ziyaret Edilen Lizbon") başlıklı şiirle, Campos'un 
daha geç dönemine ait, 1934 tarihli bir başka şiirdir. Pessoa tarafından 1925 
yılının sonlarında daktiloya çekilen şehir rehberi ise bir sonraki adımı 
oluşturuyor. Metin, şairin yayımlamadan bıraktığı yazılı malzeme arasında 
çok daha geç bir tarihte bulundu. İngilizce olarak kaleme alınan Lisbon: 

What the Tourist Should See (Lizbon: Her Turistin Görmesi Gerekenler) 

kitabı, şehirdeki temel mimari yapıların ve içlerindeki görülmeye değer 
parçaların tekdüze bir dökümünü yapmaktadır. Pessoa'nın yarı-heteronimi 
Bernardo Soares'in "olaysız otobiyografisi" olan Huzursuzluğun Kitabı da 
daha önce büyük bir titizlikle bir araya toplanan bu parçaları etrafa 
saçmakta ve en baştan başlamayı mümkün hale getirmektedir. Sonuç 
olarak, Lizbon şehrinin, oryantasyonla dezoryantasyon arasındaki sürekli 
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mücadelenin bir imajına dönüşme sürecinin çeşitli aşamaları ele alınmış 
olacaktır. 

Geçen yüzyıl birçok kişi için ciddi bir oryantasyon kaybı çağıydı. Büyük 
savaşlar, imparatorlukların çöküşü, kitlesel yer değiştirmeler ve eşi benzeri 
görülmemiş bir kayıp duygusunu beraberinde getiren fiziksel ve zihinsel 
parçalanmalarla tahribata uğramış bir yüzyıldan söz ediliyordu. Peki bu tür 
yaralarla malul olmayan bir çağ var mıdır? Muhtemelen yoktur. İddia 
edilebilecek tek şey, her tarihsel dönemin, daha önce görülmeyen türden 
yenilikçi biçimlerde kaybetmek durumunda kalacağı yeni oryantasyon 
biçimleri yarattığıdır. Dini inançlar ve batıl itikatlar, rasyonel kategoriler ve 
kanaatler, kaderci hükümler ve bireyci varsayımlar, başlangıçta 
oluşturmaları beklenen oryantasyondan çok bir dezoryantasyonla 
sonuçlanmıştır. Fakat yirminci yüzyıl, içinde gerçekleşen etkileşim ve 
dönüşümlerin çokluğu ve hızı sayesinde, adeta çocukların fart-da oyunu 
gibi işleyen bu oryantasyon ve dezoryantasyon oyununu zirveye taşıyıp 
görünür kılmıştır. Bu özelliğiyle yirminci yüzyılın önceki yüzyıllardan 
ayrıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Dini ve ilahi otorite, devlet 
iktidarı ve toplumsal belirlenimler bir meydan okumayla karşılaşırken, 
aklın evrenselliği ve her şeyi kuşatan benlik ve öznellik fikirleri de ürkütücü 
bir sınavdan geçti. Peki bu tuhaf oyunun gerçekleştiği mekan neresiydi? 
Doğru yanıtın "şehirler" olması beklenmez mi? Bu bakış açısıyla 
düşünürsek, şehir, insanların oryantasyon mücadelesinin mekanı olarak 
tanımlanmalıdır. O zaman da şehirlerin, bunun için en fazla mücadele veren 
insanlarla ilişkilendirildiğini görmek pek de şaşırtıcı olmayacaktır. 
Örneğin, insan bilincinin lime lime edildiği Ulysses'in yazarı James 
Joyce'un şehri Dublin, canavarca bir enerjiyle özenle parçalanıp sonra 
tekrar bir araya getirilmez mi? St. Petersburg'dan söz edildiğinde, ezbere 
bildiği caddelerde bile yolunu kaybedebilen karakterler yaratma ustası 
Dostoyevski'den başka kim gelir akla? Ve son olarak, coğrafi, toplumsal, 
ekonomik ve psikolojik bir yalıtılmışlık içindeki Lizbon'un haritalarda 
tekrar görünür hale gelmesini tek başına sağlayan kişi Femando Pessoa 
değil midir? 

1888-1935 yılları arasında yaşayan Femando Pessoa, oryantasyon 
kaybının en büyük ve tuhaf öncülerinden biridir. Kısa yaşamı boyunca her 
biri farklı isimlere, edebi tarz ve işlevlere sahip, sayıları 136'ya varan 
kurmaca yazar figürleri yarattı. Usta Albero Caeiro, tıp doktoru Ricardo 
Reis ve gemi mühendisi Alvaro de Campos gibi temel figürlerden 
bazılarının kendi biyografileri de vardır. Femando Pessoa, bu isimlerin 
benzersiz bir biçimde ortaya çıkışından sonra kendi ismini bile sil baştan 
yaratma mecburiyeti hissetti. "Heteronimler" adını verdiği bu edebi 
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kişiliklerle sürekli bir diyalog, hatta bazen mücadele içinde olunca, kendi 
gerçek adı da eskisinden farklı bir anlam kazanmak durumunda kaldı. Artık 
olgun bir insana ya da özbilinç sahibi bir özneye karşılık gelemeyen adı, 
duygu ve düşünce kırıntılarının, birbirinden çok farklı insanların kılığına 
büründüğü bir platforma dönüştü. Ne var ki, bütün bu karmaşa içinde 
konumunu koruyan tek şey vardı: Lizbon şehri. Yine de burada bir parça 
dikkatli olmak gerekiyor; çünkü Pessoa'nın annesi, kocasının ölümünün 
ardından, Portekiz'in Durban konsolosu olarak Güney Afrika'ya gönderilen 
bir generalle evlenmiş, bu nedenle Pessoa da henüz altı yaşındayken 
Lizbon'dan ayrılmıştı. Güney Afrika'da kaldığı on bir yıl boyunca Portekiz 
başkentini yalnızca iki kere ziyaret edebildi. On yedi yaşında Lizbon'a 
döndükten sonra ise bir daha dışarı adım atmadı. Bu yedi tepeli şehir, 
Pessoa'nın kendisini ve şehri, karmaşık bir harita üzerinde ve önceden 
bilinmeyen bir plana göre durmaksızın yeniden oryante etme çabalarına 
tanıklık edecekti. 

Bu bilinmez planın taslak çizgileri epey önceden, Pessoa şehri ilk kez terk 
etmek zorunda kaldığında belirmeye başlamıştı. Altı yaşındaydı ve ciddi 
bir yer değiştirme yaşayan birçok çocuk gibi o da hayali arkadaşlara 
sığınmıştı. Fakat yazan da şaşırtan bir biçimde, onun durumunda, hayali 
dostlar icat etmek, çocukluk fantezilerinin çöplüğüne atılmak yerine, ileriki 
yıllarda da devam eden bir eğilim haline gelmiştir. On üç yaşındayken, 
kendi başına, her biri farklı tarzlara ve işlevlere sahip kurmaca çalışanları 
olan gazeteler çıkarıyordu. 1905'te, bir daha ayrılmamak üzere Lizbon'a 
vardıktan sonra ise nihayet gerçek arkadaşlar edinmeye başladı ve teker 
teker ortaya çıkardığı yazarlar grubunu arkadaşlarına tanıtma arzusu 
duydu. Pessoa, 19 l 5'de, efsanevi modemist dergi Orpheu'yu hem gerçek 
hem de hayali arkadaşlarıyla birlikte çıkardığında, bu çaba en önemli 
meyvelerinden birini verdi. İlk sayısında, kendisine ve Alvaro de Campos'a 
ait şiirlerden sonra, O Marinheiro, yani Türkçede Denizci adını taşıyan kısa 
bir tiyatro oyunu yayımladı. Tek perdelik bir statik drama olan bu oyun, 
önlerinde uzanan ölü bedenin sahibi dördüncü kişinin yasını tutan ve 
"gözcü" diye anılan üç genç kadın arasındaki tuhaf konuşmaya 
dayanıyordu. Hiçbir şey yapmadan amaçsızca sohbet ederek güneşin 
doğmasını bekleyen kadınlar, ıssız bir yerde gemisi battıktan sonra 
kendisini adada bulan bir denizci hakkında konuşmaya başlar ansızın. Bu 
olayı hayal eden ya da belki de arkadaşlarının üstü kapalı ısrarına yenik 
düşerek hayal ettiğini düşünen ikinci gözcü, öteki kadınlara, kazadan 
kurtulan denizcinin bir noktada hayallere dalıp gittiğini söyler. İçinde 
büyüdüğü manzaralarla hiç ilgisi olmayan manzaralardan oluşan bir ülkede 
bir şehri baştan sona yaratırken hayal etmektedir kendisini: 
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Manzaralar yaratarak başladı, sonra şehirler yarattı, sonra 
caddeler ve kavşaklar ... Birer birer, ruhunun maddesinden 
yontarak... Sokak sokak, mahalle mahalle, iskelelere ve 
dalga kıranlara kadar her şey... Ve sonra limanları da 
yarattı . .. Sokak sokak yaratıyordu ve bu sokaklarda yürüyen 
insanları ve pencerelerden sokaktakilere bakanları da ... 
Sonra bu insanlardan bazılarını tanımaya başladı. Önceleri 
zar zor seçiyordu ... Ama sonra geçmişlerini öğrendi, 
sohbetlerine tanık oldu. Bütün bunlar onun için hayalini 
kurduğu birer manzara gibiydi, bakıp geçiyordu her şeye ... 
Sonra, yarattığı bu ülkede seyahat etmeye başladı, 
hatırlayarak ... Ve böylece kendisine bir geçmiş yarattı . .. Bir 
süre sonra başka bir geçmiş yaşantısı vardı artık. (Pessoa 
2017, 55) 

Fakat denizci bu kadar çok hayal kurmaktan yorgun düşer ve içinde 
büyüdüğü şehri artık hatırlayamadığını ansızın fark eder. Kurduğu hayal, 
sonuna kadar gidecek bir tükeniş ve dezoryantasyon riskiyle beraber, 
gerçek yaşamının yerine geçmiştir. Bu hikaye kadınların ruhuna öyle 
acayip bir oyun oynar ki kadınlar zaten hassas olan oryantasyonlarını 
tamamen kaybederler ve denizcinin rüyasında yaşıyor olabileceklerinden 
kuşkulanırlar. Gemi kazasından sağ kurtulan denizcinin kurmaca 
deneyimi, neredeyse dezoryantasyon ve oryantasyon arasında süregiden 
mücadelenin açık bir imajını önümüze koyarcasına, nihai bir dayanak 
noktası elde etme umudunu paramparça ederken, yas tutan kadınlara 
tutunacakları bir şey sunar. 

İmajlar güçlü şeylerdir, fakat cisim kazanabilmek için bir tür jeste ya da 
ifadeye gereksinim duyarlar. Heteronimlerin en faali ve en hayalcisi olan 
Alvaro de Campos tam da bunu gerçekleştirmek üzere ortaya çıkıverir. 
İskoçya'da gemi mühendisliği eğitimi alan bu kurmaca şair, Doğuda uzun 
bir seyahatin ardından nihayet memleketine, Lizbon'a geri döner. Yazdığı 
bir sürü uzun ve kısa şiir arasında, doğrudan Lizbon'la ilgili oldukları için 
"Lisbon Revisited" ("Yeniden Ziyaret Edilen Lizbon") başlıklı ikisi ön 
plana çıkmaktadır. 1923'te yayımlanan ilk şiir, oryantasyonun eğilip 
bükülmesi imkansız sabitliğini vadeden her şeye karşı Campos'un 
bağımsızlığını ilan etmektedir: 

Bana estetiklerle gelmeyin! 
Ahlaktan bahsetmeyin bana! 
Atın şu metafiziği başımdan! 
Bana tamamlanmış sistemler satmaya çalışmayın, 

-124-



KENT ESTETİÖİ HAKAN ATAY 

keşiflerle canımı sıkmayın, 
Bilimsel keşiflerle (bilimselmiş, Allahım, bilimsel!)-
Ah o keşifleri yok mu, bilimin, sanatın ve modem 
medeniyetin! 

Ne kötülük yaptım ben tanrılara? 

Hakikat sizdeyse, saklayın kendinize! ( Campos 2002, 
271) 

Bir ilanla başlayan şiir, başka bir ilanla son buluyor; bu sefer söz konusu 
olan "mükemmel ve boş" bir hakikatle "küçük" bir hakikatın ilanıdır ve 
Lizbon şehrinin tam konumu ve anlamı bu iki hakikat arasında 
belirmektedir: 

Ey mavi gökyüzü-çocukluğumdakinin aynısı 
Ebedi hakikat, mükemmel ve boş! 
Ey narin, suskun ve ata yadigarı Tagus, 
Gökyüzünün yansıdığı küçük hakikat! 
Ey yeniden ziyaret edilen keder, geçmiş günlerin bugünkü 
Lizbon'u! 
Vermediniz bir şey bana, hiçbir şey almadınız benden, ben 
diye hissettiğim hiçbir şey değilsiniz siz. (Campos 2002, 
272) 

Gökyüzüyle Tagus nehri (Portekizcede Tejo) arasında yer alan Lizbon, 
orada bir bütün olarak uzanmaktadır ve kendisi de bütünüyle şimdiki halini 
belirleyen duygulara indirgenmiş olan şiirin birinci tekil kişisiyle hiçbir 
ortak noktası yoktur. Şimdi ve burada buluşmalarını sağlayan o yeniden 
ziyaret edilmiş keder, herhangi bir düşünce ve duygu transferine kapalıdır. 
Şehir, nehrin her daim aynı kalan gökyüzünü yansıttığı gibi 
yansıtamamaktadır şairi. Campos, bundan üç yıl sonra, 1926'da 
yayımlanan "Lisbon Revisited" şiirlerinin ikincisinde, varlığı ancak 
parçalara ayrıldığı zaman hissedilen kurmaca bir aynanın büyülü imgesini 
devreye sokar: 

Bir kez daha yeniden görüyorum seni -Lizbon, Tagus ve 
her şey 
Senin ve kendimin yollarından bir işe yaramadan geçen 
ben, 
Burada da yabancı, başka her yerde olduğu gibi, 
Hayatta da arızi, ruhta da, 
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Bir hayalet, hatıraların salonlarında gezinen, 
Farelerin gürültüsüne ve gıcırdayan parkelere doğru 
ilerleyen, 
Yaşama mecburiyetinin lanetli şatosunda ... 

Bir kez daha yeniden görüyorum seni, 
Gölgeler arasından geçen bir gölge, ve parlıyor 
Bir anlığına, bilinmeyen iç karartıcı bir ışıkta, 
Ve giriyor geceye, tıpkı bir geminin kaybolan izi gibi, 
Sesi duyulmamaya başlayan suda ... 

Bir kez daha yeniden görüyorum seni, 
Ama, ah, kendimi göremiyorum! 
Hep aynı göründüğüm sihirli ayna parçalandı, 
Ve kadere bağlı her bir kırık parçada kendimden bir parça 
görüyorum-
Senden ve kendimden bir parça! (Campos 2002, 301-302) 

Şair, "kadere bağlı her bir kırık parçada" şehrin parçalarının da yansıdığını, 
ancak yapmacık kendiliğini yansıtan sihirli ayna kırıldıktan ve kendisine ait 
gerçek parçalarda kendisini gördükten sonra anlıyor. Çelişik görünen bu 
ifadelerden şöyle bir sonuç çıkarılabilir: Hem şehrin imajında, hem de 
benliğin imajında üretilen kurmaca bütün, ancak parçalara ayrıldıktan 
sonra işlemeye başlıyor. Fakat parçalara ayrılmak için bile, kurmaca da 
olsa, önce bir bütün olarak mevcut olması gerekiyor. Campos'un 11 Mayıs 
1934'te kaleme aldığı, son döneme ait bir şiirinde benzeri bir anlam, bu 
sefer başka bir optik fenomene, renk olgusuna gönderme yaparak 
çağrıştırılıyor: 

Gülümsürüyorum, çünkü önümde uzanan farklı bir şey 
var. 
Farklılığı, monotonluğun gücünden geliyor. 
Şimdi uyumam ve kim olduğunu unutmam da ben 
olmanın gücünden. 
Uykuda olduğumdan kim olduğunu unuttuğum bu ben 
olmayınca 
geriye kalan, 
Lizbon'dur, rengarenk 
Evleriyle. (Campos 2002, 491-92) 

Bu noktada evler, günışığını kendilerini rengarenk biçimde ifade 
edebilmek için yansıtırlar, tıpkı sihirli aynanın kırık parçaları gibi. Lizbon 
sadece bu rengarenk evler sayesinde, bu parçalanmanın genel etkisi aracılı-
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ğıyla o "küçük hakikate" katılabilir ve yeniden oryante olmayı sağlayacak 
"kadere bağlı" bir desteğe dönüşebilir. Pessoa'nın 1925'te turistler için 
İngilizce olarak kaleme aldığı Lisbon: What the Tourist Should See 

(Lizbon: Her Turistin Görmesi Gerekenler) başlıklı şehir rehberi, 
muhtemelen basit bir tesadüf sayılamayacak şekilde, şöyle giriyor söze: 

Lizbon'u oluşturan ve geniş bir alana yayılan düzensiz, 
rengarenk ev yığını, en harikulade manzaraların 
izlenebileceği en az yedi gözlem noktasına sahip yedi tepe 
üzerine yayılmıştır. 

Deniz tarafından gelen yolcuya Lizbon, uzak bir noktadan 
bile, rüyada beliriveren ve güneşin altın sarısı ışıklarının 
şenlendirdiği parlak mavi gökyüzüne yaslanmış sade ve 
zarif bir hayal gibi görünür. Kubbeler, anıtlar ve eski 
hisarlar işte sanki bu nefis makamın, bu kutlu bölgenin çok 
uzaklardaki habercileriymiş gibi evlerin oluşturduğu 
yığının arasından yukarılara doğru yükselen birer çıkıntı 
oluştururlar. (Pessoa 2018, 19) 

Ünlü Pessoa uzmanı Teresa Rita Lopes öncülüğündeki bir grup araştırmacı 
tarafından, Pessoa'nın çoğunu yayımlamadan bıraktığı otuz bin sayfa 
civarında belge içeren en az iki sandıktan 1988 yılında bulunup çıkarılan bu 
metin, Lizbon şehrini kısa süreli bir ziyaretçiye tanıtmak için en doğru 
noktayı seçmektedir. Günışığının mümkün olan her açıdan parlak bir 
şekilde aydınlattığı ev yığını, tıpkı bir rüyadaki gibi "sade" ve "zarif bir 
hayal" oluşturur. Deniz tarafından gelen turist, cazibesi ani bir oryantasyon 
hissi yaratan bu rüyanın ağına düşüverir. Tabii metin ziyaretçinin 
önceliklerine göre tasarlandığından, evlerden oluşan yığın "[k]ubbeler[i], 
anıtlar[ ı] ve eski hisarlar[ ı ]" görünür kılmak üzere geri çekilir. Pessoa, 
kitabın amacına uygun bir şekilde, turistin ziyaret etmesi gereken 
mekanların ve görmesi gereken nesnelerin listelerini çıkarıp durur. Bir 
yandan turu hızlandırıp görülmeye değer yerleri bir gün içinde tüketmeye 
çalışırken, bir yandan da mesela bir müzede bulunan nesneleri tek tek 
sıralamaktan geri durmaz. Bu monoton, yavan ve hatta sıkıcı anlatım, kısa 
sürede bütün kıymetli şeylerin ayrı ayrı nitelendiği bir tür ayin halini alır. 
Fakat ikinci aşaması Pessoa'nın yarı-heteronim dediği Bemardo Soares 
tarafından kaleme alınan Huzursuzluğun Kitabı'na aşina olan okur için bu 
rehber kitap, şehri sürekli bir iç değerlendirmenin aracına dönüştürecek 
olan büyük kurmaca Lizbonlu'nun doğum sancılarını duymamızı 
sağlamaktadır. Muhasebeci yardımcısı Soares, her bir duygu ve düşünceyi 
sürekli teste tabi tutup rehavet ve sıkıntı temaları aracılığıyla bütün 
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varlığını şehre saçarken, dezoryante eden gözlemlerde bulunmak için 
Lizbon'u bir zemin olarak kullanmaktan da vazgeçmez. Bu kısa turu, 
şimdiye kadar üzerinde durduğumuz her şeyi özetleyen ama bunu tersinden 
yapan Huzursuzluğun Kitabı'na ait şu fragmanla bitirelim: 

( ... ) Oysa kıyılarında o büyük kenti barındırdığı için Tejo 
Nehri'ni çok seviyorum. Aşağı Şehir'deki dar bir sokakta, 
dördüncü kattaki bir evden görebildiğim için, gökyüzünü 
çok seviyorum. Ne kırlar, ne doğa, ne de herhangi bir şey, 
ay ışığı ile yıkanmış dingin şehrin, Graça'dan ya da Sao 
Pedro de Alcantara'dan hayranlıkla izlediğim karmaşık 
görkemini bana sunabilir. Benim için hiçbir çiçek 
buketinin, Lizbon'un güneşi altında parlayan renk demeti 
kadar değeri yoktur. (Pessoa2006, 63) 
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KENTSEL �ÖNQŞÜM 
PROJELERi ÇAGINDA 
"Yeni Moloz Filmleri" 

Özgür YAREN 
Doç.Dr., Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, 
TV ve Sinema Bölümü 

Kentsel Dönüşüm Projeleri Çağında "Yeni Moloz Filmleri" 

Dev inşaat ve kentsel dönüşüm projeleri, küreselleşme süreçlerine uygun 

olarak şehirlerin görünümlerini değiştirmek için yarışırken, sürekli yıkım 

ve yeniden inşa çalışmaları kronik kentsel yaralara yol açıyor. Kentsel 

belleği, kültürü ve toplulukları etkileme açısından yaralı şehir (Susser ve 

Schneider) semptomları, doğa olayları, savaşlar, terör ve silahlı çatışmalar 

ve kentsel dönüşüm projeleri sonuçları karşılaştırılabilir etkilere yol 

açabiliyorlar. Sinemada şehir yaralarının izlerini aramak bu benzerlik 

iddiasının boyutunu ve geçerliliğini sınayabilir. Bu çalışma savaş sonrası 

"moloz" filmleri ile kentteki yıkım/yeniden inşa süreçleriyle ilgilenen 

çağdaş filmler arasında karşılaştırmalı bir analizle bu sınamaya katkıda 

bulunmayı amaçlıyor. 

il. Dünya Savaşının hemen ardından üretilen bir dizi filmi tanımlayan 

"moloz filmleri" kavramı moloz ve harabe motifini, onun üzerine kurulan 

estetiği ve bu ham görsel materyalin sunduğu anlatım olanaklarını 

karşılıyor. Çin'deki devasa inşaat projelerinin topografyada, şehirlerde, 

halk üzerinde ve bellekteki yok edici etkilerin yol açtığı anksiyeteden 

etkilenen Jia Zhangke ve Zhang Yang gibi Çinli sinemacılar, bugün "yeni 

moloz filmleri" diyebileceğimiz bir film gövdesi oluşturuyorlar. Bu 

çalışma, iki film grubunu harabe motifi, mekan çekimine ilişkin meseleler, 

gerçekçilik, belgesel, söylem ve simgesellik açısından karşılaştırmaya 

odaklanıyor. Bu karşılaştırmanın Babil'vari inşaat projelerinin gözden 

kaçan etkileri ve onların yıkıcı doğasına karşı gelişen anksiyetenin 

sinemasal temsillerine ilgiyi arttırması umulur. 
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Giriş 

Tüm dünyada bir yandan savaş ve çatışmaların bir yandan doğal olayların 
kent sakinlerini kurbanlaştırdığına, onları yaşadıkları kentleri terk etmeye 
zorladığına tanık oluyoruz. Bitmek bilmez yıkım ve yeniden inşaa 
girişimleri kentlerde kronik yaralar açıyor. Kent belleğinin, kültürünün, ve 
şehirde yaşayanların olumsuz etkilenmesi söz konusu olduğunda, ister 
doğal olaylarca, ister savaş, terör ve silahlı çatışmalar sonucunda ister 
kentsel dönüşüm projeleri bağlamında gerçekleşsin, "yaralı şehir" (Susser 
ve Schneider, 2003) semptomları birbirine benziyor. Sinemada yaralı 
şehirlerin izlerini sürmek bu benzerliğin yerindeliğini ve boyutlarını 
sınamaya yarayabilir. il. Dünya Savaşı sonrası "moloz filmleri" ve çağdaş 
kentsel yıkım/inşaa süreçlerini işleyen çağdaş filmler arasında 
karşılaştırmalı bir çalışmayla sınamayı deneyelim. 

Kentbilimci Stephen Graham, kentsel çevreye yönelik sürekli bir yıkımı 
tarif eden "yaralı şehir" kavramına yakın düşen bir başka kavram 
kullanıyor. Graham'ın "kent cinayeti" (urbicide) kavramı, savaşlar, etnik 
temizlik ve soykırım zamanlarında şehirlerin ve kentsel alanların sistemli 
ve planlı olarak hedef alınmasını tanımlıyor (2003). Dilimize Şehirler, 

Savaş ve Terörizm: Kentsel Jeopolitiğe Doğru olarak çevrilebilecek 
kitabında Graham, bir mekanı ortadan kaldırmanın, şehirlerin planlı 
biçimde yıkımının ve yok edilmesinin Cezayir Kasbahı'nda, Filistin 
şehirlerinde ve 11 Eylül sonrası dünyada kontra terörcü kent tasarımı 
bağlamında tanıdık ve yabancı pek çok başka yerde savaşla nasıl 
bütünleştiğini, hangi boyutlarda ve nasıl gerçekleştiğini açıklıyor (2003, 
96-7).

Ancak iş şehirlerin görünümlerini değiştirmeye geldiğinde doğal felaketler 
ya da silahlı çatışmalardan çok neo-liberal ekonomik gereklilikler ve 
küreselleşme süreçlerini anmak gerekir. Emlak spekülasyonları, kentsel 
"çöküntü" alanlarının mutenalaştırması ve toplumsal bedelleri dikkate 
almayan devasa planlar, yol açtıkları alt üst oluşla, savaş zamanlarıyla 
kıyaslanabilecek ölçüde şehirli sürgünler yaratıyor ve çağdaş kentsel 
yaşamda krizlere yol açıyor. Bu krizler kent sakinlerinde yerinden edilme 
tehdidi altında gelişen bir anksiyeteye yol açıyor. Kentli topluluklar sadece 
şehrin panoramik hafızasının değil kentsel belleğin, şehirlerin mikro 
dokusunun ve karmaşık endüstriyel şehirleri yaşanabilir kılan kentli zihin 
haritalarının yok olmasından da endişe ediyorlar. Fiziksel olarak yerinden 
edilme tehdidini savuşturabilen topluluklar da bitmek bilmez yıkım/inşaa 
faaliyetleri ve durmaksızın büyüyen, sürekli yenilenen şehir yaraları 
karşısında kopuş ve bellek kaybı yaşıyorlar. 
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Şehirli Endişeler ve Sinemasal İzleri 

Devasa kentsel dönüşüm projelerinin, yoksullaşmış toplulukların kent 
merkezlerinden sürülmesinin ve mutenalaştırmanın yol açtığı endişeler 
özellikle kamuoyunun demokratik dizginleme mekanizmaları zayıf olduğu 
ya da işlemediği için bu planların en hırslı ve arsızca ilerlediği durumlarda 
daha da alevleniyorlar. Elbette bu, küreselleşme ve neo-liberal ekonominin 
gereklerinin gelişmiş batılı ülkelerdeki şehirlerin görünümlerini 
etkilemediği anlamına gelmiyor. Yine de hükümetlerinin hesap 
sorulabilirliği ilkesine sahip olmayan toplumlar, engel tanımayan, yıkıcı 
kentsel dönüşüm projelerine karşı daha kırılgan oluyorlar. 

Sinema ilk zamanlarından bu yana küstahça göklere uzanan Babil kulesi 
mitini (Fritz Lang'ın 1927 yapımı Metropolis filminde olduğu gibi) ve 
Goethe'nin Faust'undaki gibi inşaat sahasının önündeki tüm engelleri, bu 
arada orada yaşayanları da ortadan kaldıran, kasabaları sele boğan ve 
yerlerinden kımıldamamakta inat eden yaşlı çift Philemon ve Baucis'i 
öldürmekte beis görmeyen acımasız müteahhit öykülerini uyarlamayı 
sevdi. 

Çağdaş film kültürlerinde de yukarıda bahsedilen endişenin izlerini 
gözlemlemek mümkün. Uluslararası alanda yeterince bilinmese de 
Kolombiya sinemasının en popüler filmlerinden biri olan La estrategia del 

caracol / Salyangozun Stratejisi (yön. Sergio Cabrera, 1993), 
mutenalaştırma ve kentten sürülme endişesini işleyen örneklerden. Film, 
Bogota'da bir binanın sakinlerinin, binalarını yıkmak isteyen genç, 
açgözlü, yuppie görünümlü müteahhitte karşı direnmek için bir oluşlarını 
anlatır. Brezilya'dan daha yakın tarihli ve hayli popüler bir başka film, 
Aquarius (yön. Kleber Mendoça Filho, 2016) hemen aynı hikayeyi işler. Bu 
kez orta sınıftan, hali vakti yerinde bir kadın, oturduğu binayı yıkmaya 
çalışan inşaat şirketine karşı mücadele verir. Filmdeki müteahhit, 
Kolombiyalı yuppie versiyonunun neredeyse tıpkısıdır; Amerikan 
görünümü, kentteki dönüşümün ardındaki küreselleşme süreçlerini ima 
eder. Bu liste kolaylıkla uzayabilir ancak kentsel yıkım motifine odaklanan, 
dolayısıyla görsel dilini yıkılmış şehirler, mahalleler ve sokaklar üzerinden 
kuran filmler özel bir ilgiyi hak ediyorlar. 

Gerçekçi Sinema, Mekan Çekimi ve Sokaklar 

Siegfried Kracauer ve Andre Bazin gibi gerçekçi film kuramcıları 
sinemada fiziksel gerçekliğin önemini vurgulayan argümanlar kullanırlar. 
Bu anlamda genel bir kural olarak mekan çekimi, inşa edilmiş bir set yerine 
"gerçek" bir yerde çekim yapma tercihi, gerçekçi sinema fikriyle doğrudan 
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lişkilidir (Pratt ve San Juan 2014, 18). Mekan çekimi, filmi gerçekçi ve 
belgesel sinemaya yaklaştırır ve filmin gerçek dünyayla ilişki kurmasını 
kolaylaştırır. Kracauer özellikle sokakların önemine dikkat çeker. Ona göre 
sokaklar "hayatın akışını" uçuşan izlenimler ve şans eseri karşılaşmalar 
biçiminde yakalayabileceğiniz yerlerdir (1960, 72). Sokakları hayatla bir 
tutan Sovyet sinemacı Sergei Eisenstein'ı hararetle savunan Kracauer, film 
kamerasını jlaneur'e, sokaktaki hayatla zehirlenmiş gezgin gözlemciye 
benzetir (1960, 72). 

Şehirlerin fiziksel ve toplumsal koşullarını işlemeyi görev bilen il. Dünya 
savaşı sonrası filmler de kurmaca ve belgesel arasında salınarak sokaklara 
çıkarlar. İtalyan yeni gerçekçiliğinin yazılı olmayan kuralları mekan 
çekimini ilk koşul olarak dayatır. De Sica'nın Bisiklet Hırsızları (1948) ve 
diğer yeni gerçekçi filmler gerçekçi görünümlerini filme aldıkları 
sokaklara borçludurlar. İki önemli faktörün, tarihsel anı toplumsal dokusu 
ve fiziksel görünümü ile kaydetme ihtiyacının ve dolgun bütçelerle 
stüdyoların yokluğunda film çekimi için dışarı çıkma zorunluluğunun bir 
araya gelişi, Avrupa'da savaş sonrası film yapımına damgasını vurur. 

Savaş sonrası Avrupasında yıkılmış binalar ve harabeye dönmüş caddeler, 
kullanılmayan depolar ve çöplüğe dönmüş boş arsalar, Gilles Deleuze'ün 
"herhangi bir yer" adını verdiği, hem terk edilmiş hem meskun kentsel 
mekanları oluştururlar (2013:6). Bu mekanlar yeni bir düşünme biçimine 
ve yeni olasılıklara kapı aralarlar. Aslında Deleuze, "herhangi bir yer" 
hakkında düşünürken, aklında gerçek mekanlardan çok sinemasal 
mekanları tutar ve savaş sonrası Avrupa sinemasındaki karakterlerin kafası 
karışık, yorgun ve dikkatsiz olma eğilimini fark eder; böyle anlarda görsel 
ve işitsel bileşenlerin yükselip yoğunlaşarak geleneksel anlatıyı kesintiye 
uğrattığını ileri sürer (Pratt ve San Juan 2014, 36-7). 

Öte yandan Deleuze'ün tüm savaş sonrası Avrupa (sanat) sinemasına 
atfettiği nitelikler muhtemelen savaşın hemen ardından ortaya çıkan 
tarihsel olarak spesifik bir alt türden kaynaklanır. Savaşın molozları 
arasından moloz filmleri (Trümmerjilm) gelir ve kendi estetiğini üretir. 
Moloz filmler kavramı öncelikle savaşın hemen ardından Almanya'da 
çekilen, Wolfgang Staudte'nin Katiller Aramızda/Die Mörder Sind Unter 
Uns (1946) filmiyle başlayan bir dizi filmi karşılar. İki yıl içinde Gerhard 
Lamprecht'in Berlin'de Herhangi Bir Yer/Irgendwo in Berfin (1946), 
Roberto Rosselini'ninAlmanya, Sıfır Yılı/Germania Anno Zero (1948) ve 
Carol Reed'in Üçüncü Adam/The Third Man (1949) filmlerinin de olduğu 
on yedi moloz filmi üretilir. 
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Moloz filmleri 

Moloz filmleri kurmaca ve belgesel öğeleri birleştirerek ve harabeye 
dönmüş şehirlerin dış mekanlarına odaklanarak savaş sonrası koşulları 
anlatır. Moloz filmleri gerçekçi biçimleriyle, harabeleri ve moloz 
yığınlarını bir düzeyde fiziksel ve sosyal gerçeklikle analojiler kurmak için 
kullanırken, bir başka düzeyde onlardan kurmaca karakterlerin iç dünyasını 
temsil eden görsel materyal olarak yararlanırlar. Katiller Aramızda'nın 
açılış sahnesi bu iki düzeyli analojinin iyi bir örneğidir. Staudte'nin 
1946'nın Berlin'inde geçen ve moloz filmlerinin ilki olarak kabul edilen 
filmi, harabeye dönmüş bir sokakta yürüyen bir adamla açılır. Daha sonra 
bir kabareden geldiği anlaşılan dekadan müzik, sahneye ironik ve tedirgin 
edici bir ton verir. Çevre tanınmaz hale geldiği için adamın kafa karışıklığı 
yaşadığını fark ederiz. Kaldırımlar ve yol kaplaması yıkıldığından moloz 
ve topraktan oluşan kaba yüzeyde yürürken duyduğu rahatsızlığı da 
hissederiz. Tanıdığı şehir yok olmuştur. Yürüyen adam şok ve mutlak bir 
yabancılaşma yaşıyor olmalıdır. Şehrin sunduğu hem bildik hem yeni 
uyaranlara karşı hassasiyet geliştiren bu adam bir gözlemci/gezgin ya da 
flaneur/heimkehrer'dir (Fisher 2005, 462). 

Berlin'de Herhangi Bir Yer'in (Gerhard Lamprecht, 1946) açılış sahnesi de 
harabeye dönmüş caddelerde geçen bir kovalamaca yoluyla aynı düzeneği 
toplumsal gerçekliğin harap haline odaklanarak kullanır. Filmin belki de 
Deleuze'ün kavramına esin veren adı (herhangi bir yer), işaretlerini yitiren, 
"insanların yerlerinden edildiği, sosyal yapıların çöktüğü, evlerin geçici ve 
eğreti olduğu", zihin haritalarının hükmünü yitirdiği bir şehir için yerel 
referansların anlamsızlaştığını ima eder (Mennel 2008, 111 ). 

Geleneksel olarak ya da Romantik çağın bir icadı olarak harabe, bellek ve 
derin düşünce mekanıdır. Bu fikri Caspar David Friedrich'in romantik 
resimlerinden, sahte harabeleri dekoratif unsur olarak kullanan İngiliz 
bahçe tasarımına izlemek mümkündür. Ancak moloz filmleri, uzak bir 
geçmişin tortusunu taşıyan antik harabeler yerine modern ve yeni 
harabelere başvurarak harabenin derin düşünceyle ve bellekle ilişkili yan 
anlamını karmaşıklaştırır. Harabe mekanlar Almanya Sıfır Yılı ve Üçüncü 
Adam'da olduğu gibi ahlakı, çürümeyi ve yıkımı sorgulamaya da yarar. 
Bununla birlikte molozlar sadece yakın geçmişteki felaketle ya da onun 
bireysel ve toplumsal düzeylerde yol açtığı travmayla değil yeniden doğuş 
potansiyeliyle, yıkıntıların temizlendiği daha iyi bir gelecek umuduyla da 
ilişkilidir. Bertin 'de Herhangi Bir Yer'de açılış sahnesinde fonda görülen 
moloz kaldıran kadın grupları, yıkıntıları elleriyle parça parça temizlerken 
iyileşmenin ve toparlanmanın kaçınılmaz olduğunu müjdelerler. 
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Molozun çift anlamlılığı, onun sadece geçmiş ve geleceğe, yıkıma ve 
yeniden inşaaya, çaresizliğe ve umuda işaret eden çok işlevli bir metafor 
olmasından kaynaklanmaz. Molozun çift anlamlılığının, özellikle de onun 
geleceğe dönük, umut aşılayan yüzünün savaş sonrası işgal altındaki 
Berlin'de mevcut film yapımı koşullarıyla ilgili olabileceğini hesaba 
katmak gerekir. Müttefik güçlerin medya ürünleriyle ilgili bir lisanslama 
sistemi geliştirdiği şehirde, sözgelimi Katiller Aramızda 'nın iyimser tonu, 
Sovyet işgal gücünün savaş sonrası antifaşist yeniden inşayı destekleyen 
çizgisine uymaya çalışmakla ilgili olabilir (Grossmann 2009, 24). 

Film çalışmaları uzmanı Barbara Mennel'e göre sinemada harabe (harabeye 
dönmüş şehirler) iki ayrı biçimde işlev görür: Harabeler, özellikle belirli bir 
tarihsel anı ele alan moloz filmleri ve diğer savaş filmlerinde gerçekçilik 
iddiasını yerine getirirler. Öte yandan postmodem sinemada harabe motifi 
Romantizm ve Barak'a uzanan bir başka kökene dönüş anlamını taşır 
(2008, 108). Mennel'in retro-moloz filmler olarak adlandırdığı postmodem 
anlatılar belli tarihsel anları ve harabe şehirlerin ikonlaşmış imgelerini 
çağırırken bir yandan da onları tarihsel ve coğrafi özelliklerinden arındırır 
(2008, 104). Lars von Trier'in savaş sonrası Almanyasında geçen karanlık 
fantezisi Zentropa ( 1991) ve belirsiz bir zamandan bilinmeyen bir harabe 
şehirde geçen, etkileyici endüstriyel punk set tasarımına sahip bir felaket 
sonrası fantezisi olan Şarküteri (Delicatessen, yön. Jean-Pierre Jeunet, 
1991 ), harabe şehirler fikrini işleyen postmodem fantezilerdir (Mennel 
2008, 104). 

Harabe şehir motifine, savaş sonrası ya da felaket sonrası zamanları değil 
barış dönemini, çökmüş bir ekonomi yerine refah vaat eden, büyüyen 
ekonomiyi, kompakt ve akut savaş zamanları yerine bitmek bilmez 
görünen, kesintisiz devam eden kentsel yıkım/inşaa süreçlerini anlatan 
filmlerin de başvurduğunu hesaba katarak yukarıdaki ikili ayrıma bir başka 
boyut getirebiliriz. Bu yeni kategoriyi tanımlamak için "yeni moloz 
filmleri" kavramını kullanabiliriz. 

Yeni Moloz Filmleri 

Büyüyen ekonomisi, katı merkezi planlaması ve kısıtlanmış kamuoyu ile 
Çin, yıkım ve yeniden inşaa operasyonları, kimi durumlarda şehirleri hatta 
bütün bir bölgeyi yerinden eden kibirli ve gösterişli yapılarıyla tam 
anlamıyla kusursuz bir Faust benzeri örnektir. Ülkenin yükselen ekonomik 
konumuna uyum sağlayabilmek için mahalleleri, köyleri ve kasabaları 
haritadan silmek pahasına devasa dönüşüm planları yürürlüğe konur. 
Yıkım ve yeniden iskanla ilgili yasal düzenlemeler tarihsel korumaya karşı 
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kültürel unutkanlığı tercih eder; güçlü proje geliştiricilerini, yerlerinden 
edilen düşük gelirli sakinlere karşı avantajlı konuma getirir (Braester 201 O, 
7). 

Parti Merkez Komitesi, 1978 yılında kentsel kalkınmayı resmi siyasa 
olarak benimsediğinden bu yana inşaat planlarının (ve bunun sonucunda 
gelen yıkımın) hız kazanması, pek çok sinemacıyı kalkınma ve koruma 
gerilimiyle ilgili konulara yöneltir (Braester 2012, 224-5). Eski mahalleler 
ve buralardaki hayat, Beijing şehir haritasının iki ayda bir güncellenmesini 
gerektirecek kadar hızlı bir tempoyla yok olurken bir grup sinemacı bu hızlı 
ve süregiden dönüşümü kaydetmeye ve bu konuda yorum yapmaya 
girişirler (Proctor-Xu 2006, 163 ). 

Böylece kentsel harabelerden, daha doğrusu 1990'lar ver 200'ler boyunca 
Çin'in şehir manzaralarını alt üst eden yıkım ve yeniden iskan projelerinin 
sunduğu imgelerden oluşan ve farklı filmlerde tekrar eden bir motif ortaya 
çıkar (Braester 2012, 349). Bu filmlerin oluşturduğu gövde, antropolog 
Robin Visser'in terimiyle "yokoluş estetiği"ni yaratır (2004). Bu konuyu 
işleyen ilk film 1981 gibi erken bir tarihte gelir (Neigbours / Komşular, yön. 
Zheng Dongtian). Ancak bu eğilimin oturması ve belirli yıkım ve inşaat 
alanlarında yapılan mekan çekimleriyle kendi gerçekçi estetiğini kurması 
1980'lerin sonunda Çin Yeni Belgesel Akımı ile gerçekleşir (Xinyu 2010, 
18-19). Bu dönemin 1989 Tiananmen meydanı protestolarıyla ve Deng'in
özelleştirme ve Çin'i özel sektöre açan karma ekonomiye geçiş reformla
rıyla çakışması herhalde tesadüf olamaz.

Dikkat çekici örnekler üzerinden gidecek olursak, bu filmler 
kahramanlarıyla onların etrafında sürekli değişime maruz kalan kentsel 
çevre arasındaki şiddetli gerilime odaklanır ( Günaydın Beijing / Beijing ni 
zao, yön. Nuanxing Zhang, 1991 ); kaybolanların tarihsel kayıtlarını tutar ve 
şehri en azından perdede korumaya çalışır (Elveda Cariyem/ Farewell My 
Concubine, yön. Chen Kaige, 1992) ya da yıkımlarla bedensel ve psikolojik 
yaralar arasında analoji kurarlar ( Gençler İçin Pişmanlık Yok/ No Regrets 
about Youth, yön. Zhou Xiaowen, 1992) (Braester 201 O, 257). 

Çin Yeni Belgesel Akımı içinde bir başka dikkat çekici örnek Yıkım ve Yer 
Değiştirme/ Demolition-and-Relocation (yön. Zhang Yuan, 1998) bütün 
kentsel alanın yıkıldığı, yaşlı bir kadının taşınmayı reddettiği ve sonunda 
zorla yerinden edildiği kusursuz bir Faust'gil hikaye sunar (Braester 2010, 
267-68). Bu filmin gösterimi yasaklandığı için Çinli sinemacılar kentsel
siyasa meselesini ele almak üzere başka yöntemlere baş vururlar. Sonuç
olarak harabe motifi farklı türlerde karşımıza çıkar. Kentsel alanın bitmek

-135-



KENT ESTETİÖİ ÖZGÜR YAREN 

bilmez yıkım harabeleriyle dramatik dönüşümünü komedi türünde ele 
alarak sansürü savuşturan Duş/ Xizao (yön. Yang Zhang, 1999) filmi bu 
örneklerden biridir (Proctor-Xu 2006, 163 ). 

Sinema alanında çalışan akademisyen Zhang Zhen, kentli Çin sinemasının 
en çok 1989 sonrası Çin'in yıkıma ve yeniden inşaaya maruz kalan 
toplumsal dokusu ve kentsel kimliği ile meşgul olduğunu, bunu da 
buldozer, inşaat vinci ve kent harabeleri gibi sembolik imgelerle 
sunduğunu kaydeder (2007, 8). Harabe estetiği bu bağlamda makine ve 
insanın ikili dünyasına dayanır. Bir tarafta sınırsız gücüyle makineler aktif 
bir biçimde şehri lokma lokma yutarken diğer tarafta insanlar yıkımı 
izleyen ya da molozların arasından geçip giden pasif, gözleyici bir 
konumda yer alırlar. 

Uluslararası tanınırlığa sahip Çinli sinemacı Jia Zhangke, çağdaş Çin'de 
kentsel dönüşüme ve hızlı dönüşüm sırasında yitirilen tarih ve belleğe 
odaklanan yapıtlarıyla harabe estetiğine katkıda bulunur. Zhangke'nin en 
bilinen filmlerinden biri olan Stili Life (2006) bu anlamda simgesel bir 
değer taşır. Film kurmaca olsa da devasa Üç Boğaz Barajı inşaatı sırasında 
gerçekten sular altında kalan, sakinleri yeniden iskan edilen bir şehirde 
geçer. Filmde sergilenen belgesel öğeler savaş sonrası moloz filmlerine ve 
yeni gerçekçi filmlere benzer güçlü bir belgesel etkisi sağlar. 

Araştırmacı Jie Li, harabenin Batı geleneğinde olduğu gibi Çin geleneğinde 
de bellek ve derin düşünme mekanı olduğunu ileri sürer (2009, 119). Stili 

Life filminde harabe estetiği iş başındadır. Harabeler ve molozlar hem 
fiziksel, hem sosyal hem de ruhsal olarak filmin tonunu belirler. Filmin 
başlarındaki bir sahnede, yakında dev baraj gölü tarafından yutulacak terk 
edilmiş şehre uzun uzun bakan bir adamı izleriz. Daha sonra onu moloz ve 
yıkıntıların arasında dolaşırken görürüz. Herhalde şehri saran sıcak ve tozlu 
havaya uyum sağlamak için giydiği atlet, yıkıntılar arasında bir insanın 
dayanıklı ancak yıpranmış ve kırılgan bedenini sergiler. 

Bir düzeyde şehrin fiziksel olarak silinmekte olan halini görürüz. Şehir 
soğukkanlı marjinal fayda hesaplarına konu edilmiş ve görkemli bir 
projeye yer açmak için ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. Moloz ve 
harabe ortamı kaçınılmaz olarak karakterleri de etkiler ve onları bir 
değerler krizine sürükler. Harabe bir şehir ve yükselen baraj inşaatının 
oluşturduğu arka planın önünde bir evliliğin bitişine ve yeni bir ilişkinin 
filizlenişine de şahit oluruz. Bu nedenle Stili Life filminin, tıpkı sergilediği 
yıkım gibi kurtarıcı bir yönünün olduğunu ileri sürebiliriz. Film bir 
kurtarma kazısı yapar gibi "belli materyal eşyaları, belli insani duygulan, 
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yitirilmiş kökenlere ilişkin yadigarları, insan hayatlarından ve belki de en 
çok mekanlardan, nesnelerden ve lirik ifade araçlarından arta kalanları" 
kurtararak bize sunar (Li 2009, 87). 

Zhangke, kentsel dönüşüm konusunu 24 City filminde gerçek ve kurmaca 
karakterlerin yan yana yer aldığı, gerçek bir yerde geçen kurmaca ve 
belgesel karışımı bir biçimi deneyerek işler. Film Chengdu şehrinde devlete 
ait bir askeri endüstriyel kompleks olan Fabrika 420'nin çöküşünü ve yeni 
ticari bir kentsel projeye yer açmak için yıkılışını anlatır. Eleştirel 
filmlerinde Zhangke post-sosyalist çağdaş Çin'in "Mao'nun ütopya fikriyle 
ve Mao sonrası modernleşme ve reform öngören resmi ideolojiyle çelişen 
"kasvetli kentsel gerçekliğini" aktarmayı" bilir (Wu 2011, 6). 24 City'nin 

sonuna doğru yer alan bir montaj sekansı, küresel kapitalizmin 
gerekliliklerine uyma sürecinde ortaya çıkan hayal kırıklığını sergiler. Terk 
edilmiş fabrika binasının söküm görüntülerinin ardından bir halk 
merkezinin dersliğinde sıralara oturmuş Entemasyonel marşını söyleyen 
kadınlan izleriz. Bu sahne zincirleme kurguyla yıkım sahasına geçer ve 
turuncu renkli bir buldozer dışında görünürdeki her şeyin boz gri bir renkte 
olduğu, her yeri molozların ve toprak yığınlarının kapladığı alanda fabrika 
binası aniden etrafa toz bulutlan saçarak yıkılır. 

Renk paleti ve verdiği güçlü yabancılaşma duygusu sayesinde 
Antonioni'nin Kırmızı Çöl (1964) filmini hatırlatan bu sahne, kentsel 
dönüşüm projelerinin insani ve çevresel bedelleri hakkında düşünmemizi 
sağlar. Hızlı kentsel dönüşümün etkilerini ele alan sinemacılar, 
yıkım/yeniden inşaa operasyonlarının kentsel alanlarda ve arazide yol 
açtığı kapanmayan yaralan sergilerken savaş sonrası moloz filmlerinin 
estetik taktikleri ve görsel uylaşımlarını benimserler. Onların çabalan 
inşaat kaynaklı şehir yaralarının yoğunluğunun ve şiddetinin savaşların yol 
açtığı yaralardan geride kalmadığını ortaya koyar. 
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Bölüm 12 

EDEBİ KENTLER: 

Kurmacanın Gerçek(siz)liği* 

e. Murat ÇELİK
Dr., Ankara Üniversitesi, D.T.C.F. Felsefe Bölümü 

Kurmaca kentler bize içinde yaşadığımız gerçek kentler hakkında ne 
söylerler? Soruyu bu şekilde sorduğumuz an kurmaca ile gerçeklik 
arasındaki o kadim ayrım ile yüz yüze kalıyoruz; edebi yapıtın kurmaca 
dünyası ile okuyucunun içinde yaşadığı ampirik dünya arasındaki ayrım. 
Edebiyat felsefesinde bu ayrım üzerine yapılan tartışmalara baktığımızda 
başlıca iki kamp olduğunu görüyoruz. Bir yanda edebi yapıtların insan, 
kendilik veya insan varoluşu ile bir şekilde ilintili olduğunu iddia eden, 
dolayısıyla bu iki dünya arasında katı bir ayrıma karşı çıkan edebi 
hümanistler; öbür tarafta ise bu ayrımı savunan ve edebi metnin dış 
dünyayla bir bağlantısı olmadığını, sadece ve sadece kendine ve diğer edebi 
metinlere göndermede bulunduğunu iddia eden otonomistler. İlkine göre 
okuyucunun edebiyat yapıtıyla girdiği ilişki onun dünyadaki konumuna 
dair anlayışını değiştiren ve geliştiren bir ilişkidir. Bu bağlamda edebiyatın 
okuyucu açısından kognitif ve etik bir değeri vardır. Otonomistlere göre ise 
edebiyatın kurmaca dünyası okuyucusuna içinde yaşadığı dünya hakkında 
hiçbir şey söylemez. John Gibson Kurmaca ve Hayatın Örgüsü başlıklı 
kitabında edebi otonomizmin temel argümanını şu şekilde özetler: 

Bir imgesel edebiyat yapıtı olgusal temsilden çok estetik yaratı 
çerçevesinde iş yapar. Edebiyat yapıtı sadece kelimelerden inşa 
edilmiş dünyalarda yaşayan kağıttan insanlardan bahseder. 
Buradan doğallıkla edebiyatın -esasen ve kasten- dünyamızın 
nasıllığı hakkında sessiz kaldığı sonucuna varabiliriz. Edebiyat 
pek de bizim olmayan dünyalar üzerine konuşur. (2007, 2) 

Burada daha geniş bir ayrımla karşılaşıyoruz: estetik olanla olgusal olan 

* Bu metnin  bir önceki versiyonu Dört Öge dergisinin 15. sayısında "Kurmaca Kentler Gerçek Mekanlar" başlığıyla yayımlanmıştır.
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arasındaki ayrım. Burada "estetik" kavramı yapısalcı bir tutumla ele 
alınmaktadır. Bu kavramla anlaşılan şey yapıtın saf yapısıdır. Yapıtın 
göndergesel işlevi tamamen askıya alınmış, yapı ve form öne çıkarılmıştır. 
Yapıt için bir dışarısı yoktur artık, sadece içerisi vardır. Sanat yapıtı kendi 
içine kapalı, saf estetik bir yapıdır. 

Buradaki problem estetik kavramının otonomistler tarafından olgusal 
olanla bağlantıyı tanımı gereği dışlayacak şekilde formüle edilmiş 
olmasıdır. Dolayısıyla edebiyatın kognitif değerini savunmak onun estetik 
değerinden feragat etmek anlamına gelir. Ben burada bu tür katı bir ayrıma 
mecbur olmadığımızı iddia edeceğim. Üzerine konuştuğumuz konunun 
kavram sözcesini kurmaca ve gerçek, estetik ve olgusal, mimetik ve 
ampirik gibi ikilikler şeklinde tasarlamak zorunda değiliz. Edebiyatın 
kognitif değerini savunurken estetik değerinden vazgeçmemiz gerekmez. 
Edebi bir sanat yapıtının bir sanat yapıtı olarak da kognitif bir değeri 
olduğunu iddia edebiliriz. Hatta tam da bu estetik-kognitif değeri açığa 
çıkarabildiğimiz anda edebiyatın kendine özgü kognitif değerini, onu 
araçsallaştırmadan başka bir şeye indirgemeden kavrayabiliriz. 

İşte bu noktada çok dikkatli olmak gerekiyor. Az önce belirttiğim gibi, 
edebiyatın kognitif değerini savunurken edebiyat yapıtını başka bir şeye, 
dünya hakkında belli fikirler ileten bir araca indirgememek gerekiyor. 
Böyle bir durumda yapıtın estetik ve kurmaca karakteri bu fikirleri iletmek 
için kullanılan süsleme araçlarına dönüşürler. Bu durum otonomistlerin de 
temel kaygısı idi ve elbet biz de bu kaygıyı taşıyoruz ve edebi yapıtın asli 
unsurları olan bu iki özelliği saf birer araç konumuna indirgemek 
istemiyoruz. Yeniden altını çizmek gerekiyor,ben burada edebi yapıtın bir 
sanat yapıtı, bir estetik nesne olarak kognitif değerini savunuyorum. 

Konuşmanın burasında yeniden ana konumuza dönelim; yazınsal 
kentlerimize. Yukarıda bahsettiğim tehlikeyle ilgili, edebiyatın istismar 
edilerek başka bir şey olarak sunulmasıyla ilgili bir örnek üzerinde durmak 
istiyorum öncelikle. Elif Şafak'ın Ustam ve Ben romanı üzerine bir 
mimarlık tarihçisi tarafından kaleme alınmış bir eleştiri yazısından 
bahsedeceğim. Şafak'ın Mimar Sinan'ın hayatını konu alan biyografik 
romanı 2013 yılında yayımlanıyor ve yayımlanmasından kısa bir süre sonra 
Arkitera mimarlık dergisinde Mehmet Berksan romanla ilgili bir eleştiri 
yazısı yayımlıyor. Berksan bu yazıda Şafak'ı tarihsel olguları yanlış 
sunmak ve anakronizme düşmekle suçluyor. Berksan'ın Şafak'ın İstanbul 
temsiline dair hatalı bulduğu bir örneği alacağım buraya. Yazıda Berksan 
Sinan'ın bir gece vakti saraya çağrılması üzerine at arabasıyla evinden 
saraya yaptığı kısa yolculuğu eleştirmektedir: 

-140-



KENT ESTETİÖİ MURAT ÇELİK 

Bu olayların yaşandığı sırada kitaptaki kurguda 3. Murat padişah ... 
Yani Süleymaniye Camii yapılmış ve Mimar Sinan'ın 
konağının da Süleymaniye'de olduğunu biliyoruz. (kesin bilgi) 
Peki, sizce 16.yy'da, Süleymaniye'den at arabasıyla Topkapı 
Sarayı'na gitmeniz gerekseydi hangi yoldan giderdiniz? Tabi ki, 
Roma döneminden beri şehrin Doğu-Batı yönünde ana eksenini 
oluşturan, bir ucu Edimekapı'da, bir ucu da Topkapı Sarayı'nda 
olan Divanyolu'ndan! 

Süleymaniye'den Haliç'e inseniz bile, bugünkü gibi Haliç boyunca 
surları dıştan takip eden bir yol olmadığından, hem de at arabasıyla 
gece vakti, surların içindeki mahallelerde dolambaçlı sokaklardan 
Topkapı Sarayı'na ulaşmaya çalışmanın bir manası olmazdı. 
Kısacası Süleymaniye Camii'nin hemen yanından, sarayın 
kapısının önüne kadar uzanan, şehrin en eski ulaşım arteri 
dururken, gece vakti, at arabasıyla Süleymaniye'den Topkapı 
Sarayı'na Haliç'ten ulaşmak hakikaten akla mantığa sığacak gibi 
değil. (Berksan2014) 

Burada sorulması gereken soru bu tür bir yanlış temsil üzerinden romanın 
değeri hakkında konuşup konuşamayacağımız. Aşağıdaki alıntıda 
görüleceği üzere Sinan'ın bu ufak yolculuğunun romanda bir işlevi var. Bu 
kısa yolculuk romanın İstanbulunun kozmopolit demografisini açığa 
çıkartıyor ve kentin genel mimari karakterinin bir yansımasını sunuyor 
okura. 

Çok geçmeden son sürat mahallelerin içinden geçmekteydiler. 
İçindeki sıkıntıyı hafifletmek için kadife perdeleri aralayıp 
dışarıyı seyre koyuldu Sinan. Haliç'in yanındaki Yahudi 
mahallesini, ardından Arapların, Ermenilerin oturduğu muhitleri 
kat ettiler. Müslüman'ı, gayrimüslimi, ne çok hayat vardı şu 
şehirde dillendirilmeyen. Daracık ve yamru yumru sokaklar 
boyunca dörtnala giderken, hüzünle boyun bükmüşçesine eğik 

' Kitap bilindiği üzere Şafak tarafından İngilizce kaleme alınıyor. Romanın İngilizce 
orjinalinde Türkçe çeviride olmayan bir detay dikkat çekiyor; burada alıntıladığımız 
bölümün İngilizcesinde Sinan azınlık mahallelerinden geçerken bu mahallelerdeki kare 
avlulu sinagogları, kurşun kubbeli camileri ve çanları olmasına izin verilmeyen kiliseleri 
izliyor. Türkçe çeviride olmayan bu detay azınlık kültürler ve egemen kültür arasındaki 
hegamonik ilişkiyi (özellikle çan kullanmaları yasaklanmış kilise imgesi ile) mimari 
metaforlar aracılığıyla iletiyor okura. Bkz: (Shafak, 14) 
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dalların altından geçerken, hanelerinde uyuyan insanları düşündü -
konaklarındaki kodamanlan, kulübelerindeki fukaraları. En zenginlerin 
evleri bile ucuz malzemeden, ahşaptan, kireçten ve iyi fırınlanmamış 
tuğladan inşa ediliyordu. Yeterince kaya ve mermer getirilemiyordu 
İstanbul'a. Bütün ömrü yağmur duasına çıkarcasına taş duası etmekle 
geçmişti. (Şafak, 28) 1 

Haliç boyunca süren bu ufak yolculuk sahnesi romanın genel kurgusu ile 
çelişmiyor, bir kopukluk, kurmacanın işleyişinde gereksiz bir ayrıntı olarak 
durmuyor; aksine romanın içinde geçtiği kurmaca dünyanın demografik 
yapısını anlamamıza yardımcı olarak bir işlevi yerine getiriyor. Yani roman 
mekanı olarak yazar İstanbul değil Fistanbul adında bir şehir kurgulasa bir 
sorun olmayacak. Bu durumda bu "yanlış temsil" romanın edebi değerine 
dair bir şey söylemiyor bize. Olsa olsa romanın tarihsellik iddiasına dair bir 
olumsuzluk olarak bakılabilir duruma. 

Bir önceki paragrafta romancının romanın içinde geçtiği mekan olarak 
İstanbul değil de Fistanbul adlı bir şehri seçseydi bu sahnenin bir sorun 
olarak görülmeyeceğini söylemiştim. Şimdi bir adım daha atacağım ve 
roman mekanı olarak İstanbul'u seçmenin böyle bir durumda gerçekten 
sorun oluşturup oluşturmayacağına bakacağım. Gerçekte varolan veya bir 
zamanlar var olmuş bir kenti anlatının yazınsal topografisi olarak kullanan 
bir roman "asıl" kente sadık olmak zorunda mıdır? Eğer öyle ise Virginia 
Woolfun Londra'sı, Joyce'un Dublin'i, Kafka'nın Prag'ı, Pessoa'nın 
Lizbon'u veya Sevgi Soysal'ın Ankara'sı derken ne kastediyoruz? Nasıl 
oluyor da bu yazınsal kentleri temsil ettiği kentlerin kendisinden 
ayrıştırabiliyoruz? Bu noktada konu hakkında farklı düşünen iki yazara, 
James Joyce ve Virginia Woolfun konu hakkında söylediklerine bakmak 
istiyorum. 

James Joyce Frank Budgen'le yaptıkları bir sohbette şöyle der: "Dublin'in 
öyle eksiksiz bir resmini sunmak istiyorum ki bir gün kent dünya üzerinden 
aniden silinirse benim kitabıma bakılarak yeniden inşa edilebilsin" 
(Budgen, 69). Burada Joyce orjinalinin maddi gerçekliğini birebir yansıtan 
bir edebi kent yaratma iddiasında gibi. Fakat nasıl yapacak bunu? Dublin'in 
çok ayrıntılı tasvirlerini vererek mi? Joyce'un Dublin'i temel mekan olarak 
kullandığı iki yapıtına Ulysses ve Dublinliler'e baktığımızda durumun pek 
de öyle olmadığını görüyoruz. Joseph Brady'nin "James Joyce'un Dublin'i: 
Bir Karşıtlıklar Kenti" başlıklı yazısında belirttiği gibi bu yapıtlarda "Joyce 
kentsel manzarayı detaylı bir şekilde betimlememişti ve okur [bu yapıtları 
okuyarak Dublin'de] 100 yıl önce sokakların neye benzediğine dair çok az 
fikir sahibi olabilir" (2015). İki yapıtta da Dublin roman ya da öykü 
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karakterleri üzerinden dolayımlanarak sunulmaktadır okura. Karakterler 
sokaklarında dolaştıkça, mekanlarına girip çıktıkça kent okurun önünde 
açılır. Kentsel mekan doğrudan tasvir edilmese de kentsel yaşam detaylı bir 
şekilde sunulmaktadır ve kent bu yaşamın içinden belirmektedir. 

Öte yandan Virginia Woolf "Yazınsal Coğrafya" başlıklı makalesinde 
Joyce'un tam zıddı bir tutumla şöyle der: "Bir yazarın ülkesi, o yazarın 
zihninde bir bölgedir ve eğer biz bu hayali şehirleri somut tuğla ve harca 
dönüştürmeye kalkarsak hayal kırıklığına uğrayabiliriz ... [bir yazarın 
kentinin] dünya üzerindeki kentlerden birinde bir karşılığı olduğunu iddia 
etmek o hayali kentin büyüselliğinin yarısının uçup gitmesine neden olur" 
(Woolf, 33). Dolayısıyla, Woolf için yazınsal kentler imgesel yapılardan 
başka bir şey değildir, kendilerinden başka bir şeyi temsil etmezler. Tıpkı 
Joyce gibi Woolfun Londra'sı da bize karakterlerin gözünden sunulur. Mrs. 

Dalloway çoğumuzun bildiği gibi Clarissa Dalloway'in Londra 
sokaklarında yaptığı bir yürüyüşle başlar. Okur olarak Westminster'ın 
cadde, sokak ve yapılarını Clarissa'nın zihninde akan onlarca çağrışımla 
birlikte izleriz. Diğer bir çok yapıtında da benzer şekilde kurmaca kentler 
karakterlerden bağımsız bir şekilde betimlenmezler. Woolfun Londra'sı 
yapıtlarındaki karakterlerin deneyimlerinden süzülmüş bir Londra'dır. 
Tıpkı Joyce'un Dublin'i gibi. 

Peki bu iki yazar edebi kentler üzerine bu kadar ayrıksı görüşler öne 
sürerken nasıl oluyor da yapıtlarındaki kentsel betimlemeler birbirine bu 
kadar yakın olabiliyor? Burada bu iki görüşün o kadar da ayrıksı olmadığını 
iddia edeceğim. İki yazarın kentleri de hayali kentlerdir, bunları somut 
tuğla ve harca dönüştürmek bu kentlerin büyüselliğini zedeleyecektir. Ama 
aynı zamanda bu kentler bir gün aniden yeryüzünden silinecek olsa bu iki 
yazarın romanlarına bakarak yeniden inşa edilebilirler. Woolfve Joyce'un 
yapıtlarına aşina olmayanlar bu yeni kentlere bakıp şöyle diyebilirler: 
"Buralar hiç de eski Londra ve eski Dublin'e benzemiyor." Fakat bu iki 
yazarın yapıtlarını okumuş olanlar şöyle haykıracaktır: "Nasıl olur da 
görmezsiniz? Burası tam olarak Londra ve burası da tam olarak Dublin!" 
Burada okurun konumu bize Elias Canetti'nin Körleşme romanının ana 
karakteri Peter Kien'in durumunu anımsatır. Sokakta güvercinlerin 
gurultusunu duyan Kien'i şöyle tasvir eder romanın anlatıcısı: " . . .  gurul
tuyu okuduğu kitaplardan tanıyordu. Başını onay anlamında sallayarak 
alçak sesle: 'evet, böyle!' dedi; bir gerçekliğin kitaptaki özgün biçimine 
uyduğunu ne zaman saptasa, böyle yapardı"(Canetti, 155-56). Canetti 
burada gerçeklik ile kurmaca arasındaki ilişkiyi tersine çevirir. Neden 
kurmaca kaynağını gerçeklikten almak zorunda olsun ki, gerçeklik dedi
ğimiz şey de kaynağını kurmacadan alabilir. Bu noktada bu iki alan 
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birbirinden bağımsız, ikili karşıtlıkla tanımlanabilecek alanlar olmaktan 
çıkarlar. Birbirleriye zaman zaman iç içe geçen, zaman zaman ayrışan 
dolanık, dolayımlı ve karmaşık bir ilişkidir söz konusu olan. Tam da bu 
ilişkinin böyle oluşu Joyce ve Woolf'un aslında aynı şeyi söylediğini 
gösterir bize. Evet edebi kentler hayalidir, fakat hayali olan gerçekliği 
değiştirme gücüne sahiptir. Edebiyatın özgü kognitif değeri de burada 
ortaya çıkar. Kurmaca gerçekliği genişletir ve içinde yaşadığımız dünyaya 
dair yeni bir bakış sunar. Edebiyatın işi gerçekliğe dair önermese! bilgiler 
vermek değildir. Bu bağlamda yukarıda "yanlış temsil" olarak 
kavramsallaştırdığımız şeyin pek bir önemi yoktur. Edebiyatın bilgisi dola
yımlıdır. Gerçeklik algımızı değilleyerek gerçekliğin tam da kendisi üzeri
ne düşünmemizi sağlar. Burada bu bilgi türüne "yaratıcı bilgi" diyeceğim. 
Edebiyatın gerek içinde yaşadığımız kentler konusunda gerek fenomenal 
dünyanın geri kalanı konusunda bize söylediği şey yaratıcı bilgi aracılığıyla 
iletilir. 

Pozisyonumu netleştirmek için bu noktada mimesis kavramı ve Paul 
Ricoeur'ün bu kavramı "üretici gönderim" [productive reference] olarak 
yeniden yorumlamasına yoğunlaşmak istiyorum. 

Ricoeur'ün mimesis yorumu Aristotelesçi mimesis anlayışının 
genişletilmesi ve radikal bir yeniden yorumlanmasıdır. Aristoteles için 
Mimesis "eylemin taklididir; özellikle bundan ötürü eyleyenlerin taklidi" 
( 1450b3). Burada doğrudan bir temsil de söz konusu değildir. Aristoteles'in 
poetikasındaki ikinci bir önemli kavram, muthos, yani olayörgüleştirme 
[ emplotement] bu noktada devreye girer. 2 Temsil edilen eylem veya eylem
lenen olay örgüleştirmenin kurgusal tezgahından geçerek yeniden üretilir, 
mimetik olan artık taklidin ötesindedir. Yani Aristoteles'te mimesis temel 
olarak eylemin ve eyleyenin olayörgüsel temsilidir ve bu haliyle şeylerin 
zayıf bir kopyası olarak formüle edilen Platoncu mimesis anlayışından 
farklılaşır. Arne Melberg'in mimesis teorisi ve tarihi üzerine kaleme aldığı 
yazısında belirttiği gibi "Platon kavramı [ mimesis] öncelikle görsel bir 
anlamda kullanır; mirnesis bize bir imaj sunar, taklit ve temsil ile bağlantılı 
görsel bir imaj" (1995,10). Bunun böyle olmasının sebebi Platon'un 
kuramını görsel sanatlar üzerinden oluşturmasıdır; poetik yapıtları 
tartışırken de Platon "görsel imgelem ile şiir ve dramanın dilsel formları 
arasında varsayımsal bir analoji" kurmaktadır (Melberg 1995, 11 ). Ricoeur 

' Burada Paul Ricoeur'u takip ederek bu Aristotelesçi kavramı olayörgüsü değil 
olayörgüleştirme olarak çeviriyorum. Böylece kavram statik olmaktan çok dinamik bir 
karakter kazanıyor; yazarın gerçekliği temsil ederken onu düzenleyerek yeniden 
üretmesini imliyor. 
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bu farklılığın mimesis kavramının çok anlamlı kaynaklarının ortaya 
çıkması bağlamında yol gösterici olduğunu ve temsilin kapalı yapısından 
mimetik bir açıklığa geçebilmemiz için açımlayıcı olduğunu söyler. 
Yapılması gereken şey Platoncu mimesis kavramından daha Aristotelesçi 
bir mimesis anlayışına sıçramaktır. Diğer bir deyişle, poetik mimesis'i

varolanın yeniden temsili olarak anlayan sınırlılıktan kurtarmak için 
kavramı Platoncu gelenek içinde yüklendiği görsel karakterden bağım
sızlaştırıp "kurmaca" olarak yeniden yorumlamamız gerekir. Aristotelesçi 
mim es is kurmacanın alanında çalışır: gerçekliği yeniden kurar. 

"Kurmacanın Gerçekliği Şekillendirmedeki İşlevi" başlıklı makalesinde 
Ricoeur resmi (portre) mimesis'i saf bir replika olarak yorumlamamın 
paradigması olarak ele alır ve bu durumu kendi mimesis anlayışıyla, 
mimesis'in bir kurmaca, bir "üretken gönderim" olarak tanımlanmasıyla 
karşılaştırır. Ricoeur'e göre resimden kurmacaya geçişin asıl önemi 
mimesis 'in gönderimsel durumundaki değişimde yatar. Resmin göndergesi 
yokluğunda varolan bir şeydir. Kurmacada ise imgenin gönderme yaptığı, 
halihazırda orada bulunan önsel bir "asıl"dan bahsedemeyiz. Daha önce 
bahsettiğimiz gibi, olay örgüleştirmenin tezgahından geçen kurmaca imge, 
asıl ile bağlantısını koparmıştır. Kurmaca imge "önsel bir asıla gönderme 
yapmaz. Dolayısıyla imge bu tip bir önsel asılın kopyası değildir. 
Asılsızlığın durumunu tanımlayan şey tam da bu durumdur" (Ricoeur 
1991, 120). 

Dolayısıyla "yokluk" ve "asılsızlık" arasında önemli bir ayrım vardır. Bu 
ayrım çoklukla karıştırılan iki gönderimsel modelin farkını belirler. 
"Fotoğrafın aslı şu an orada değil. Fakat bu asıl gerçek olabilir, veya belki 
de bir zamanlar gerçekti . . . Portrenin göndergesi yokluğunda yönelinen 
gerçek bir şeydir" (Ricoeur 1991, 120). Burada yokluk gerçekliğin 
verilişinin bir kipidir; var olmamak anlamına gelmez, daha çok bulunmama 
durumuna işaret eder. Gönderge vardır, ama artık orada bulunmayabilir. 
Kurmaca da ise durum tamamen farklıdır. Kurmacamn gönderimsellik 
bağlamında temel karakteri nesnesinin (aslının) var olmamasıdır. 
Gerçekliğin verilişinin bir kipi olarak yokluk ile gerçekliğin karşıtı olarak 
var olmamak arasında bir simetri varsayamayız. Bu ikisi tamamen başka 
şeylerdir. Ricoeur kurmacayı kendisinden önce gelen, kendisinin bir 
temsili olduğu bir aslı reddederek karakterize ediyor. Fakat bu noktada 
dikkatli olmak gerek; kurmacanın kendisinden önce gelen bir aslının 
olmaması demek onun gerçeklik dediğimiz şeyden tamamen ayrık olduğu 
anlamına da gelmez. Kurmaca gerçeklikle çok farklı bir ilişki kuruyor, 
gönderimsel ilişkide yeni yollar açıyor: "Kurmaca gerçekliğe taklitse! 
(reproductive) bir şekilde değil yaratıcı (productive) bir şekilde gönderme 
yapar" (Ricoeur, 121). Yani kurmaca gerçekliği kopyalamaz, genişletir: 
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yapar" (Ricoeur, 121). Yani kurmaca gerçekliği kopyalamaz, genişletir: 
"Kurmacanın gerçekliği onu 'icat ederek' ve 'keşfederek' değiştirdiği iddiası 
imge kavramı yalnızca resim ile özdeşleştirildiği sürece kavranamaz. 
İmgeler eğer asılları dışında göndergelere sahip olmasalardı gerçekliği 
genişletemezlerdi" (Ricoeur, 121). 

Kurmaca anlatının uzaklaştığı gerçeklik gündelik dilde gerçeklik olarak 
anladığımız, "gerçeklik" dediğimiz şeydir: "İmgelem gerçeklik denilen 
şeyden uzaklaştıkça gerçekliğin kalbine daha çok yaklaşır" (Ricoeur, 133). 
Yani Ricoeur anlatının gerçekliği yeniden şekillendirme gücünden 
bahsederken gerçeklikten anladığı hali hazırda orada olan, verilmiş bir 
gerçeklik değil, bizim gerçeklik algımızdır. Kurmaca bu algıyı değiştirir ve 
bu değişimle birlikte önümüzde yeni bir dünya açılır. Bu dünya "artık 
manipüle edilebilir nesnelerin dünyası değil, doğumla birlikte içine 
fırlatıldığımız ve en iç olasılıklarımızı kendisine yansıtarak yolumuzu 
bulmaya çalıştığımız, bu şekilde kelimenin tam anlamıyla ikamet ettiğimiz 
dünyadır" (Ricoeur, 133). Bu dünyanın gerçekliği sadece keşfedilen bir şey 
değil, aynı zamanda "icat edilen" bir şeydir. Kurmaca anlatılar gerçeklik 
anlayışımızın doğruluğunu sorgulamaya açar. Kurmacanın bu işlevinin 
açığa çıkması ancak mimesis'in bir replika değil yaratıcı bir sunum olarak 
anlaşılmasıyla mümkündür. Ricoeur'ün açıkça ortaya koyduğu gibi, 
kurmacanın üretken işlevinin sürüdürülebilir olması sadece mimesis

kavramı üzerine değil "gerçeklik kavramı hakkındaki önyargılarımız 
üzerine de" yoğunlaşmamızı gerektirmektedir; "Kurmacanın sarsıcılığı 
gerçekliği sorunsallaştırır" (Ricoeur, 133) 

Sonuç olarak, gönderimsellik üzerine yürüttüğümüz bu kuramsal tartışma
dan sonra, baştaki temel problemimize döndüğümüzde şunu söyleyebiliriz: 
Yazınsal yapıtlar bize temsil ettikleri kentler hakkında doğrudan bilgi 
(önermese! bilgi) vermezler, böyle bir yükümlülükleri yoktur; fakat kent 
anlayışımızı genişleterek kavram üzerine yeniden düşünmeye zorlarlar 
bizi. Bu durum farklı mümkün kent anlayışları ortaya çıkartır. Kent 
dediğimiz verili bir şey değildir, bizim onu nasıl anlamlandırdığımızla 
şekillenir ve bu anlam edebiyat tarafından sürekli genişletilir ve üzerine 
sürekli düşündüğümüz açık bir yapı haline gelir. Tüm bu fenomen, okuma 
edimi esnasında, estetik bir deneyimin içinden oluşur. Dolayısıyla edebiyat 
kente dair estetik-kognitif değerini kenti aslına uygun şekilde temsil ederek 
değil, onu genişleterek kazanır. Woolfun Londrası, Joyce'un Dublini bu 
bağlamda önemlidir. Hayalidirler, kağıt üzerinde kentlerdir, fakat gerçek 
olanı değiştirme gücüne sahiptirler. 

Biz Ankara sakinlerine zaman zaman sorarlar: "Bu kentte nasıl yaşayabili
yorsunuz?" Cevabımız biraz da edebiyatın bu dönüştürücü gücünde sak-
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lıdır: "Evet, bahsettiğiniz çirkinliklerin, tekdüzeliklerin, yavanlıkların vs. 
biz de farkındayız. Fakat bizim Ankara'mız biraz da Sevgi Soysal'ın, Adalet 
Ağaoğlu'nun, Nazlı Eray'ın Ankara'sıdır. Eğer Ankara bir gün aniden 
yeryüzünden silinse ve bu yazarların yapıtlarına bakarak yeniden kurulsa 
siz bu 'yeni' Ankara'ya şaşkınlıkla bakarken bizler şöyle diyeceğiz: 'evet, 
tam da böyle! "'
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Krakov, Polonya 

Konuşmam Krzysztof Wodiczko'nun eserleri ve bu eserlerin kentsel 
kamusal mekanda işlev gören mevcut anlamlarının dönüşümleri üzerine 
olacak. 

KrzysztofWodiczko, dünyaca tanınmış Polonyalı bir sanatçıdır. Boston'da 
yaşamakta, burada dersler vermekte ve projeleri üzerine çalışmaktadır. 
Makalenin hemen başında, Wodiczko'nun sanatın toplumsal alana angaje 
olmasını desteklediğini vurgulamak gerekir; sanatçı, "sanat sanat içindir," 
düsturuyla hiç ilgilenmez. Son kitabının adı Sosyo-Estetik, dikkatinizi 
çekmek istediğim önceki kitabının adı ise Savaşın İlgası 'dır (The Abolition 
of War). Savaş veya kendisinin vurguladığı ifadeyle na-savaş, yaratıcı 
çalışmalarının neredeyse tümü için sabit bir dayanak noktası 
oluşturmaktadır. 

Küçük bir çocukken, Varşova'yı İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde 
tam bir yıkım içerisinde görmüş, yıkıntılara tırmanmış ve şehrin 
kurtarılabilmiş yapı planlarına ve resimlere göre yeniden yapılandırma 
çabalarını izlemiştir. Şehri her şeyden önce mimarisi aracılığıyla 
algılamıştır. Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitimine başladığında, iç 
mimar ve endüstriyel tasarımcı olarak uzmanlaşmayı seçmiştir. 

l 970'li yılların sonunda, Polonya'dan Kanada'ya göç etmiş ve ardından, 
New York'a yerleşmiştir. İlk başlarda oldukça zor koşullarda yaşamış ve 
göçmenlerin, evsizlerin ve Savaş gazilerinin yaşadıklarına tanık olmuştur. 
Sanatının büyük bir kısmında, bu gruplara göndermede bulunur. 
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Wodiczko, Batı kültürünün bir savaş kültürü olduğundan emindir. Savaş 
anılır ve savaşa tapılır; kamusal sosyal mekan - özellikle şehirlerde - savaş 
kahramanlarının anıtlarıyla doludur; sürekli olarak zafer takları, zafer 
sütunları, savaş heykelleri, anıt mezarlar ve diğer savaş "tapınakları" 
dikilir. Sanat, savaşı ve savaşta ölmeyi estetikleştirerek savaş kültürünün 
güçlenmesine kayda değer bir katkı sağlamıştır. 

Ne yazık ki, savaş karşıtı birçok kuvvetli sanat pratiği var olsa da, sanatsal 
kültür ve Batı'nın görsel kültürünün neredeyse tümü, ya savaşa hayranlıkla 
bakan, ya savaşla arasına duygusal mesafe koyan ya da - en fenası - savaş 
konuşunda suskun kalan sanat yaklaşımlarının hükmü altındadır. 
(Wodiczko2012, 19) 

Sosyo-Estetik başlıklı son kitabında, yazar sanatçıların savaş kültürünün 
inşasında inanılmaz bir yer tutar hale geldiğini iddia eder. "Aslına bakılırsa, 
sanatçılar olmasa, bu kültür güçsüz kalacaktır. ( ... ) Ve bu nedenle, 
sanatçılar bu kültürün büyük bir kısmını üstlerinden atabilmektedir." 
(Wodiczko2015 , 152-153) 

Wodiczko, diğer sanatçıların da bir na-savaş kültürü inşa etmek için çaba 
göstermesini ister. Kendisi, tüm sanatsal-yaratıcı yaşamını bu fikre 
adamıştır ve "Sanat, savaş kültürünün na-savaş kültürüne dönüşmesine ne 
şekilde katkıda bulunabilir?" sorusuna yanıt aramaktadır. Burada, 
Wodiczko'nun "na-savaş" terimini ortaya koyduğu kendine özgü dilini 
kullanıyor ve "barış" kelimesinden kaçınıyorum. Bu önemli konuyu daha 
ayrıntılı bir şekilde ele alacağım. 

Wodiczko'nun edimleri ve eserleri belki de en iyi dekonstrüksiyon 
kelimesiyle tanımlanabilir. Bu kelimeyi -çok ender de olsa- kendisi de 
kullanır. Popüler ve hatta kötüye kullanılan bir terim olan dekonstrüksiyon, 
artık kullanıldığı farklı bağlamlara göre birden çok anlama kavuşan bir 
terim haline gelmiştir. 

Dekonstrüksiyon terimini üç konuyla sınırlı bir bağlamda kullanacağım: 

- Dekonstrüksiyon metne odaklı bir yöntemdir (Derrida, bunun yönteme
benzese de, bir yöntem olmadığını iddia eder). Ancak, metin kavramı
burada aşın geniş bir şekilde ele alınmıştır; aslına bakılırsa her şey -bir
şehir, bir kule, bir anıt- metin olarak değerlendirilebilir;

- Dekonstrüksiyon, Batı düşün geleneğinin bir bütün olarak dayalı olduğu
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temel zıtlıklar kategorisinde (doğru-yanlış, iyi-kötü, nesne-özne, vb.) 
değerlendirme yapmaktan kaçınır ve "arada" bir alana girilmesi gerektiğini 
belirtir; 

- Dekonstrüksiyon yıkım demek değildir; belirli içeriğin korunduğu ve inşa
süreciyle farklı içeriğin ortaya koyulduğu süreçlerin bir araya geldiği kısmi
bir yıkımdır.

Yukarıda bahsettiğimiz bağlam Wodiczko'nun hem kuramsal eserlerinde 
hem de sanat projelerinde izlediği yolu belirler. Savaş ve barış 
kavramlarının sabit zıtlığını kendi gerekçeleriyle reddeder. Kutuplu 
duruşlarına rağmen, bu iki unsur aynı terim envanterine aittir. Çelişkili bir 
biçimde, savaştan bahsetmek barıştan, barıştan bahsetmek ise savaştan 
bahsetmektir. Batı dillerinde, "barış için savaşmak" diye bir ifade vardır. 
Aynı zamanda, ordularımızı savaşa gönderirken, bir barış misyonunu 
yerine getireceklerini söyleriz. Bu düşünme şeklinin tuzağından kaçınmak 
için, kullanılmamış anlamlara sahip yeni kelimeler ortaya koymalıyız ki, 
mevcut söylemimizde bu na-savaş ile örneklendirilebilir. Daha önce fark 
edilmemiş anlambilimsel bağlam ancak bu şekilde açığa çıkarılabilir. 

"Barış hep konuşulur. Bu yaklaşım sadece bir söylem biçiminden ve bir 
ikiyüzlülükten ibarettir; görünüşe göre herkes barış ister ve hatta bunun için 
'savaşır' ama ortada barış lehine ciddi bir sonuç bulunmamaktadır." 
(Wodiczko 2015, 157). Sanatçı, tutumunu daha ayrıntılı bir şekilde açıklar: 
"Bana pasifist denmesi çok hoşuma gitmiyor. Ben pasifızmden ziyade, 
savaşı ortadan kaldırmaktan yanayım." (Wodiczko 2015, 15 6) 

Na-savaş kültürünü ortaya çıkaran savaşın dekonstrüksüyonu bilincimizin 
yavaş ve uzun süren bir yeniden yapılanma süreci olarak gerçekleşir. Bu 
disiplinler arası ve aşırı derecede zorlu bir görevdir: Wodiczko, evrensel 
silah bırakma ve dünya güvenliği gibi ihtiyaçları karşılamayı amaçladığını 
iddia eden sözde barış kuvvetlerinin, tıpkı politikacıların bu konuda 
attıkları adımlar gibi savaş kültürünü na-savaş kültürüne dönüştürecek 
ciddi hamleyi gerçekleştirmekten aciz olduğunu düşünür. 'Savaş karşıtı' 
sanat da semantik açıdan tüketilmiş bir söyleminin sınırları içerisinde iş 
yapması sebebiyle durum karşısında çaresizdir. 

"Öncelikle, savaşı sosyal ve kültürel bir olgu olarak karşımıza almalı ve 
savaşın tekil ve kollektif zihinlerimize nasıl yerleşmiş olduğunu fark 
etmeliyiz. Na-savaş, savaşı anlama, açığa çıkarma ve geri alma imkanı 
tanıyan bir ruh durumudur." (Wodiczko 2012, 13) 

* 
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Kentsel mekanda her zaman görebileceğimiz savaş anıtlarının dönüşüm 
süreci ilk adımlardan biri olmalıdır. Savaş anıtları, yanlış bir savaş imgesi 
yaratır. Savaşın gerçeğini gizleyerek, savaşı idealize ve estetize etme 
eğilimi gösterirler. "Anıtlar ruhlarımızı 'boğar' ve bunu gerçekten 
psikolojik açıdan ketum yollarla yapar". (Wodiczko 2012, 33) Sanatçının, 
savaştaki zaferi yücelten anıtlar ile savaş mağdurlarına adanmış anıtlar 
[ memorials] arasında ayrım yapmadığı görülmektedir. Oysaki mağdurlara 
yönelik anıtların birçoğu örtülü yollarla savaş kültürüne de hizmet 
ettiğinden, eldeki sorun oldukça karmaşıktır. 

Wodiczko, anıt sağaltımından bahseder. Anıtlarların kendileri hastadır ve 
yeşerttikleri savaş kültüründe boğulan bizler gibi özel tedaviye ihtiyaç 
duyarlar. Anıtlar "travmalarımızı ebedileştirir" ve onları aşmamıza izin 
vermez. Anıtlar doktor değildir; tam tersine tedaviye muhtaçtırlar. Anıtları 
tedavi edecek olan insan aynı süreç içinde kendisini de tedavi edecektir. Bu 
yüzden, "ulusal anıtların, savaş anıtlarının ve bunlarla ilgili anma 
törenlerinin süregiden etkilerini incelemeli ve bu etkilerle mücadele 
etmeliyiz". (Wodiczko 2012, 15) 

Anıtları, na-savaş anıtlarına dönüştürme görevini biz üstlenmeliyiz. 
Burada asla bu anıtları tahrip etmekten bahsetmiyorum (ki bu anıtlar 
insanların hafızalarında olağan anlamlarıyla kalacaktır). Bahsettiğim şey 
yeni bir bağlam inşa edip anıtların bu bağlam içerisinden yorumlanmasını 
sağlamak. Örneğin bu anıtlara çeşitli mimari strüktürler, medya ortamları, 
iletişim sistemler ekleyerek; çevreleyici ve etkileşimli sergiler düzenle
yerek yeni yorum ve tartışmalara zemin hazırlamalıyız. 

Proje: Paris'teki Zafer Takı (Arc de Triomphe) 

Wodiczko'ya göre, Zafer Takı 
Avrupa'nın en eski savaş anı
tıdır, çünkü bir Roma takını 
taklit ediyor olsa da, modem 
anlamlar taşır. Napolyon'un 
imparatorluğunu onurlandır
mak üzere dikilen anıt, sonra
ki savaşları gerekçelendirdiği 

1 ve dolayısıyla, benzer takların
-· ve çeşitli ülkelerde isimsiz

asker mezarlarının dikilmesi
ne zemin hazırladığı için oldukça zararlı bir rol oynamaktadır .. 

-154-



KENT ESTETİÖİ KRYSTYNA WILKOSZEWSKA 

Wodiczko'nun, bu anıtsal yapıya yönelik tavrı oldukça eleştireldir: 

- Yapının zarafeti, muhteşem süslemeleri, incelikli heykelleri ve bas
rölyefleri ziyaretçileri ( çocuklar ve ergenler dahil olmak üzere) hipnotize
eder. Tak, savaşı kutsal bir kavram, saygı ve özlem duyulması gereken bir
şey olarak över. Zihnimizin derinlerindeki savaşma ihtiyacına, bu
psikolojik ve sosyal ihtiyaca hitap ediyor gibidir.

- "Arc de Tripmphe'un dışındaki devasa dört rölyef - Çıkış (1792), Zafer
(1810), Direnç (1814) ve Barış (1815) - savaşın barış sağlayabileceği
yanılsamasını açık bir şekilde pekiştirmektedir". (Wodiczko 2012, 49)

- Zaferi öne çıkararak savaşın gerçekliğini, mağlubiyeti ve bu mağlubiyetin
getirdiği sayısız felaketi ve ailevi ve ulusal trajedileri gizler.

Wodiczko Zafer Takı'nın dekonstrüksiyonuna yönelik olarak, bu muazzam 
savaş anıtını na-savaş kültürüne taşıması planlanan bir proje üretiyor. Şu 
anda yalnızca kavramsal aşamada olan projenin başlığı şöyle: "Zafer Takı: 
Dünya Savaşı Ortadan Kaldırma Enstitüsü" 

Başlangıçta, Zafer Takı'nın iskelete benzer bir biçimle kaplanmasına yöne
lik bir proje geliştirilmiştir. Bu mimari strüktür Takı ancak kısmen gizler, 
Tak iskeletin boşluklarından görülebilir. Tasarlanan çeşitli sosyal çevreler
den insanların yer aldığı etkinliklerin gerçekleştirileceği bir mekandır. 
Enstitü merkezi olarak, Takın kendisine odaklı tarihsel çalışmaların yürü
tülmesine imkan tanır ve bu çalışmaların sonuçları, Takın aşikar, görünür 
anlamlarını doğrulalamakla birlikte onun saklanmış, gizli ve sessiz anlam
larını da deşifre eder. Çalışmaların sonuçları, ziyaretçiler tarafından etkile
şimli sergiler veya görsel-işitsel enstalasyonlar aracılığıyla izlenebilir. 
Ziyaretçiler, çeşitli düzeylerde Taka yakınlaşan yatay ve dikey platformlar 
sayesinde mekanda hareket eder. Dersler, münazaralar ve diğer etkinlikler 
iskelenin üst kısmında gerçekleştirilir. Buradaki temel amaç, "savaş kültü
nün ve kültürünün felsefi, sanatsal, eğitimsel, hukuki, psiko-analitik ve 
siyasi açılardan eleştirel bakışla analiz edilmesine imkan sağlayacak yeni 
bir hikaye yaratmaktır". (Wodiczko 2015, 163) 
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Wodiczko'nun talebi üzerine, 
�--�----- Paris'te Zafer Takı'nın bir 

�':"-:--::,o-'""'!\""-,i modeli çıkarılarak, bu model 
Boston'a gönderilmiş ve sa
natçının stüdyosunda, proje
ye uygun bir dönüşümden ge
çirilmiştir. Bunun ardından, 
model Paris'e geri gönderil
miş ve geniş ölçekli baskıla
rıyla birlikte bir galeride 
sergilenmiştir. 

Aynı zamanda, şehir makam
larından asıl Takı yeniden şekillendirmek için izin alma prosedürleri devam 
etmektedir. Wodizcko'nun eseri kavramsal biçimde halihazırda işlevini 
yerine getirse de, sanatçı bu modelin tam olarak gerçeğe dönüştürülmesi 
için ısrarla çaba göstermenin özel bir "mecburiyet" olduğundan emindir. 
Özellikle Zafer Takı'nın şehrin tam merkezinde bulunduğu ve Paris'in ana 
ekseninin Eyfel Kulesi ile Zafer Takı arasında uzandığı düşünülürse, proje 
tamamen uygulamaya koyulmadığı sürece geniş bir sosyal etki 
yaratamayacaktır. 

Sanatçıya göre, önemli tüm savaş anıtları bir yandan mevcut içeriklerini 
korurken, diğer yandan na-savaş kültürünün inşasına yönelik yeni bir 
semantik bağlamla sarmalanmalıdır. Zafer Takı'nı saracak iskele projesi 
üzerinde çalışırken, sanatçı anıtların yok edilmesine, kült niteliklerinin ve 
geleneksel formlarının bozulmasına gerek olmadığını fark etmiştir. Bu 
anıtlar, yeni hikayelerin içine yerleştirilmeli, bunlarla sarmalanmalıdır. 
Anıtlar için terapi ve savaş kültüründe yaşayan insanlar için ise bir bilinç 
dönüşümü anlamına gelen bu süreç tabii ki yavaş ilerleyecek ve uzun 
sürecek, ancak etkili de olacaktır. 

Savaş gazileri 

Savaş anıtlarının, savaşın görkemini ve zafer kültünü temsil eder, anavatan 
ya da komutan için ölen insanların güzelliğine türküler yakarken, savaşın 
yol açtığı yıkımı gizledikleri için yanlış bir içeriği yansıttığı daha önce 
birkaç kez ifade edilmişti. 

Buna karşın, savaşın gerçeğini içinde taşıyan anıtlar da vardır. Bunlar yaşa
yan anıtlar, yani savaş gazileridir. Ancak - travmalarının mahkumu olarak 
toplum ve hatta aile hayatına geri dönemeyen ve sıklıkla evsiz kalan - savaş 
gazileri sessizdir. Bu yaşayan anıtlar, heykeller, rölyefler, plaklar ve 
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süslemeler aracılığıyla iletişim kuran ve insan ilgisi ve hafızasıyla çevre
lenen cansız mermer anıtlardan çok daha dilsizdir. Wodiczko, canlı, sessiz 
anıtların konuşmasını sağlamak için birçok adım atmıştır. Eski askerler, 
savaş deneyimlerini genellikle şehirlerin merkezlerinde bulunan anıtların 
( savaş anıtları ve diğer anıtların) ve tarihi binaların duvarlarından haykırır. 

Dünyanın çeşitli şehirlerinde, savaş gazileriyle çok sayıda gösterim 
gerçekleştirilmiştir. Wodiczko'nun savaş gazilerine yönelik gösterimleri, 
Denver, Boston ve New York'un yanı sıra, Polonya'nın Varşova, Wroclaw 
ve Krakow şehirlerinde de sergilenmiştir. Krakow'daki gösterime 2013 19. 
Uluslararası Estetik Kongresi de eşlik etmiş ve birçok estetisyen bu etkin
liğe katılma şansını yakalamıştır. Bu metin ve ses gösterisinde, Polonyalı 
Afganistan ve Irak savaşı gazilerinin ve onların eşlerinin ifadelerine yer 
verilmiştir. Metinlere eşlik eden ateşli silah seslerini içeren görüntü, bir 
askeri taşıttan Ana Pazar Meydanı'ndaki Saat Kulesine yansıtılmıştır. 

Wodiczko, bu projede Afganistan'da ve Irak'ta kullanılmış ve aktif görev
den çekilmiş bir askeri taşıtı kullanmıştır. Nişancının koltuğunu, kentsel 
mekandaki bina duvarlarına görseller yansıtabilecek güçlü bir projeksiyon 
cihazıyla değiştirmiştir. Bu projeksiyon cihazı kısmen silahların işlevini 
üstlenir - gazilerin kelimeleri, kule duvarına makineli tüfek atışlarının 
ritmiyle yansıtılır. (Bu bilgi, MOCAK Çağdaş Sanatlar Müzesi, Polonya 
tarafından hazırlanmış olan programdan alınmıştır). 

Wodiczko, dünyanın dört bir yanındaki savaş gazilerinin, farklı savaşlara 
katılmış olsalar da birbirine benzediğini, benzer deneyimlere ve benzer 
sorunlara sahip olduğunu iddia eder. "Bu projelerin birincil yöntemi ve 
amaçlarından biri de, doğru kelimeleri bularak ve duygusal açıdan yüklü bir 
yolla karşı tarafa ileterek, kendilerini açma ve savaşın ve sonrasının bastı
rılmış deneyimlerini hatırlama kapasitelerinin geliştirilmesi için elverişli 
koşullar yaratmaktı. Projeler, tedavi edici, estetik, eleştirel ve kamusal bir 
nitelik kazandı". (Wodiczko 2012, 108-109) 

İfade edilemeyeceği düşünülen, ifade edilir ve halka anlatılır. Günümüzün 
gazilerinin diliyle konuşan tarihi anıtlar, hem ziyaretçilerin hem de oradan 
rastgele geçenlerin dikkatini çeker. Gündelik işlerinin peşindeki insanlara 
ev sahipliği yapan sıradan kentsel mekan, bir anda savaşı ve etkilerini ve 
na-savaş kültürünü oluşturma ihtiyacını değerlendirme ve tartışma noktası 
haline gelir. 
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ANKARA'DA ESTETİK BİR 
KENTSEL KORİDOR İÇİN 
TARİHSEL BİR YEŞİL YOL 

Nedim KEMER 

Dr. Öğr. Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Medeniyetler Beşiği' Anadolu Yarımadası dünyanın en işlek kültür 
köprülerinden birisidir. Derin tarihi ve jeofizik şartları sonucunda, yarım
ada binlerce yıl boyunca yol ağlarıyla dokunmuştur. Hititler ve Asurlardan 
başlayarak, Osmanlı'ya kadar Medeniyetler Beşiği Anadolu'da hakimiyet 
kuran tüm yönetimler için, yollar, hükümranlıklarının en önemli değerleri 
olmuştur. Tarihi yolların bir kısmı bugün için bozulmuş olsalar, tarihteki 
önemlerini kaybetseler, hatta bazıları modem otoyollar olarak geliştirilmiş 
olsalar dahi, bu yollar stratejik güzergahları, üzerlerinde yer alan tarihi 
yapılan ve bağlantı noktalarının konumlan nedeniyle, "Küresel Antik 
Dünya'nın Yeşil Yollan'na"mükemmel ömeklerdir. 

Angora antik yerleşiminden doğan ve bugün modem Türkiye'nin başkenti 
olan Ankara, Anadolu'nun ortasında yer almaktadır. Antik kent merkezi 
vadi ve suyollarının birleşiminde bulunurken, günümüz Ankara'sının 
modem uzantıları vadiler ve yamaçlarda yayılmaktadır. Stratejik olarak, 
tarihi yolların kavşak noktasında bulunması itibarı ile Ankara, her dönemde 
önemli bir merkez olmuştur. Ankara 'Yeşil Yol' kapasitesi içeren doğal, 
kültürel, ekolojik ve tarihi değerlere sahip koridorları ile gerek merkezi 
gerek de bölgesel ölçeklerde Yeşil Yol planlama uygulamaları için 
benzersiz fırsatlar sunmaktadır. 

Bu çalışma, Ankara Büyükşehir Bölgesinin tarihi, kültürel ve ekonomik 
kaynaklarının önemli unsurlarını bir Yeşil Yol planlama olanağı için 
irdelemektedir. Mevcut hükümetin yol yapım politikası, Yeşil Yol planlama 
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ilkeleri ile iyileştirilebilir böylece hükümet politikaları daha yararlı olarak 
hayata geçirilebileceği gibi kaynaklardan daha yüksek kapasitelerle ve 
sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde yararlanılabilecektir. Bu 
bağlamda, Anadolu'nun tarihi yollarının kent içindeki tarihi yollar ve 
potansiyel Yeşil Yollar ile bağlantılarının sağlanması Ankara Büyükşehir 
Bölge sınırları içerisinde bulunan tarihi eser ve anıtsal kalıntıların 
korunması için güçlü bir motivasyon sağlayacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Yeşil Yol planlaması, Tarihi Yollar, Anadolu, Ankara 

GİRİŞ 

Antik dönemlere ait yollar evrensel olarak güzergahları üzerinde çok kıy
metli kültürel ve coğrafi değerler barındırırlar. Önemli noktaları birbirine 
bağlayan yolların güzergahları genellikle, bol su ve yiyecek bulunabilen 
yeşil vadiler ve suyolları, dağ geçitleri, geniş ve açık görüşe sahip dağ 
sırtları ve bazı durumlarda açık ovalarda kestirme hatlardan geçer. 
Güzergahların belirlenmesinde, kritik jeomorfolojik, iklimsel ve çevresel 
faktörler önemli rol oynamıştır. Zor iklim koşulları ve çevresel koşullara 
bağımlı olarak yıl boyunca erişilebilirlik ve insan kaynaklı tehditler, 
yollarda güvenlik önlemlerinin temel nedenleridir. Güzergah seçiminin 
yanı sıra, tarihi yollar çeşitli güvenlik ve konfor tesisleri ile de donatılmış
tır. Tarihi yollar, erken dönemlerde genellikle tek hat halinde toplulukları 
ve kültürleri birbirine bağlarken zaman içerisinde gelişen ilave yollar ile 
alternatif güzergahlar oluşmuş ve kıtalara yayılan geniş yol ağları örül
müştür. İpek Yolu, Pers Kral Yolu, Hadrian Yolu ve eski Amerika yerlile
rinin yolları pek çok örnekten sadece birkaçıdır. 

Bu medeniyet ağları, yüzyıllarca yeni topraklara, yeni kaynaklara ve diğer 
insan tecrübelerine erişim sağladılar. Pratik olarak, yollar farklı coğrafya
ların halklarının birbirileri ile etkileşimleri için önemli araçlardı. Her 
zaman döşenmiş veya iyi koşullarda inşa edilmiş olmasalar da yollar, oto
riteler ve idari organlar tarafından daima korundular ve çeşitli güvenlik ve 
konfor tesisleri ile geliştirildiler. Dünyanın sayısız ve çok çeşitli tarihi yol
ları bugün küresel kültürün mirasıdır. Tarihi yollar varoluş nedenleri gere
ği, güzergahlarında bulunan zengin doğal, coğrafi ve kültürel varlıklarla 
özellikle bugünün gelişmiş büyük şehirleri için çok kıymetli estetik değer
ler sunmaktadır. Tarihi yol güzergahları bu özellikleri ile Yeşil Yol Planla
ması ideolojisinin ilkeleri ile mükemmel uyum sağlamaktadırlar ve yeni 
planlama çalışmaları için birçok açıdan çok elverişli olanaklar sunmakta
dırlar. Bu çalışma, Ankara Büyükşehir bölgesinin tarihi, kültürel ve ekono
mik kaynaklarını bir Yeşil Yol planlama olanağı çerçevesinde önemli 
kentsel estetik değerler olarak sunmaktadır. 

-160-



KENT ESTETİÖİ NEDİM KEMER 

ANADOLU'NUN TARİHİ YOLLARI 

Asya Kıtası'nın en batı ucunda yer alan Küçük Asya yarımadası, Doğu ile 
Batı arasında binlerce yıldan bugüne coğrafi ve kültürel bir köprü rolü 
oynamaktadır. Tarihte Anadolu olarak adlandırılan yanmada, binlerce 
yıllık kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapmış olmakla eşsiz bir tanımlama 
olan 'Medeniyetler Beşiği' unvanını hak etmiştir. Kariyerini Antik Anadolu 
ve Antik Yunan'a adayan Sör William Ramsay, Küçük Asya'yı, jeomor
folojik özelliklerinden dolayı "yüksek korkulukları olan bir köprü" olarak 
tanımlamıştır (Lloyd, 1989). Bugün bile, yarımadanın jeopolitik konumu, 
Medeniyetler Beşiğini dünyanın en işlek kültür köprülerinden biri haline 
getirmektedir. Uzun tarihsel geçmişi ve jeofizik şartlan sonucunda, arazi 
binlerce yıldır birbirine eklenen yol ağlarıyla dokunmuştur. 

Hititler ve Asurlardan başlayarak, Osmanlı'ya kadar bütün yollar, Medeni
yetler Beşiği Anadolu'da hakimiyet kuran tüm yönetimler için, hükümran
lıklarının en önemli değerleriydi. Bir medeniyetten diğerine miras kalan 
yollar, yerel ve merkezi yönetimler tarafından daima korunmuş ve iyileş
tirilerek geliştirilmiş ve bir sonraki nesillere aktarıla gelmiştir. Yollar, canlı 
ekonominin ve vergi gelirinin temel unsurları olduğu kadar, aynı zamanda 
sosyal ve siyasi bütünlük için de çok etkili unsurlardır. Anadolu'nun tarihi 
yolları, farklı medeniyetler boyunca kilometre taşları (miliare), köprüler, 
hanlar, kervansaraylar, garnizonlar, menzil külliyeleri, kuyu, çeşme, uç 
noktalarındaki liman yapıları ve karum, çarşı ve pazar yeri gibi çok çeşitli 
yapısal unsurlar ile donatılmıştır. 

Hititler, Asurlar, Frigler, Persler, Yunanlılar, Romalılar, Selçuklu Türkleri 
ve Osmanlılar, Anadolu'nun tarihi yollarının gelişiminde her dönemde çok 
büyük katkılarda bulunmuşlardır. Asurlar ile Hititler arasındaki güçlü tica
ret ilişkisi Anadolu tarihinin bilinen ve en köklü yollarının oluşma sebebi
dir. Yazılı kaynaklarda direk olarak Hitit ve Asur yolları hakkındaki ifade
ler çok sınırlıdır. Bununla birlikte, ticari kitabeler, Hititler ve Asurlar ara
sında oldukça gelişmiş ve iyi korunmuş bir yol sisteminin varlığına işaret 
etmektedir (Jasink, 1991 ). 

Tarihi M.Ö. 5. Yüzyıla kadar giden Pers Kraliyet Yolu, Anadolu yollarının 
en önemli ve dikkat çekici olanlarındandır. Bu yol, Pers Kralı Darius tara
fından öncelikli olarak iletişim amacı ile inşa ettirilmiştir. Şekil l 'de görü
len bu yol yaklaşık 2800 km'lik bir uzunluğa sahiptir. Bu yol ile, ara istas
yonlarda değişen atlı kuryeler aracılığı ile İran'da Susa'dan başlayarak, 
Ancyra'dan da (Ankara) geçmek suretiyle, Anadolu'nun Batı kıyılarında 
bulunan Lidya'nın başşehri Sardes'e yedi ila dokuz gün içinde ulaşılabil
mekteydi. Bu süratli ulaşım olgusu ve değişim sistemi, Amerika'nın Midilli 
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Ekspres 'Pony Express' isimli tarihi posta teşkilatı için ilham kaynağı 
olmuştur. Herodot, Pers Kraliyet Yolu hakkında övgülerle söz etmiştir. Bu 
yol Romalıların askeri yol ağları içerisinde kullanılmış, daha sonra da 
Bizans ticaret ve askeri yol ağlarıyla ve sonrasında da İpek Yolu seyahat
lerinde kıtalararası ulaşımlarda kullanılmıştır. 

Şekil 1. Medeniyetler Beşiği-Dünyanın Köprüsü. (Yandex, Nedim Kemer) 

Roma devrinde yollar çeşitli boyutlarda ve farklı amaçlarla, ancak çoğun
hıkla öncelikle askeri amaçlar için yapılmıştır. Roma yolları, adeta anıtsal 
yapılar gibi dahice tasarlanmışlardır. Yollar, Romalılar için hakimiyetlerini 
sürdürmek ve refah bir şekilde yönetebilmek için çok gerekli araçlardı. 
'Roma arazisi yollarının uzandığı yerdir' ilkesiyle durmaksızın inşa 
ettikleri yollarını ustalıkla döşeyip köprüler inşa etmekle kalmadılar aynı 
zamanda kilometre taşları (mi/iare), garnizonlar ve hanlar gibi pek çok 
unsurlarla da donatarak geliştirdiler. 

Selçuklu Türkleri, Anadolu'nun Kuzey ve Güney kıyılarında bulunan, 
Anadolu'nun önemli kapıları konumundaki denizyolu limanlarını, 
kervansaraylar ve çeşitli tesislerle donattıkları karayolları ile birbirine 
bağladılar. Aynca bu bağlantı yollarına eklemlenen geniş bir yol ağı ile de 
Anadolu'yu donattılar. Selçuklular bir tür sigorta sistemi ve koruma 
sistemleri ile bu yolların her daim erişilebilir ve güvenli olmasını 
sağladılar. Özellikle 13. yüzyılda Selçuklular döneminde çok sayıda 
kervansaraylar inşa edilmiştir. 13. Yüzyıl Anadolu kervansaraylarının en 
refah ve gelişmiş oldukları ve yoğun olarak kullanıldığı dönemlerdir. 
(Günel, 2010; Tuncer, 2007). 

Osmanlılar dönemine gelindiğinde artık Anadolu zengin bir yol ağı ile 
donatılmıştı. Osmanlılar devraldıkları yolları derbent ve menziller gibi 
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çeşitli organizasyonlar ve yapısal unsurlarla daha da geliştirerek yaygın bir 
şekilde kullandılar. Osmanlı karayolu ağında güvenli ve hızlı hareket, özel
likle imparatorluk emirlerinin dağılımı için büyük bir önem arz etmekteydi. 
Osmanlı döneminde de ticaret ve askeri seferler yolların önemini artıran iki 
ana etkinlikti. Derbent, 14. yüzyılda yollan korumak için geliştirilmiş çok 
organize bir sistemdi. Bunlar, kritik kavşaklar üzerinde ve tehlikeli dar 
boğazlarda inşa edilmiş kale benzeri küçük yapılardır. Yerli halktan kişiler 
derbentlerde görev yaparak yolların ve yolcuların güvenliğini sağladıkları 
gibi konaklama hizmetleri de sunarak tesislerin faal kalmasından sorumlu 
olmaktaydı. Buna karşılık, ekip biçmek için komşu alanları kullanmalarına 
ve vergilerden muaf tutulmalarına izin verilmekteydi. 16. yüzyılda 
Osmanlılar, menzil adında oldukça gelişmiş bir posta sistemi geliştirdiler. 
Menzil sisteminin kurulmasıyla menzil külliye ve menzil kervansarayları 
gibi birçok yol üzeri tesisler kurdular (Halaçoğlu, 1981 ). 

Kısacası, Osmanlılar, Medeniyetler Beşiğinin tarihi geleneği olan refah, 
güçlü ve canlı bir devlet organizasyonunun vazgeçilmez unsuru olan yolla
rı korumak ve güçlendirmek geleneğini sürdürdüler. Bugün, Anadolu, bol 
miktarda tarihi eserler, kültürel öğeler ve coğrafi varlıklar ile bezenmiş 
muazzam bir tarihi yollar ağı ve hatıraları ile donanmıştır. Tarihi yollar 
sahip oldukları estetik unsurlar, stratejik güzergahlar ve bağlantı noktala
rının konumları nedeniyle, "Küresel Antik Dünya'nın Yeşil Yollan'na" 
mükemmel örneklerdir. 

Bugün, modern Türkiye toprakları, yol olgusunu ticari ve politik bir araç 
olarak kullanma anlayışında tarihi muadilleri ile benzerlik arz eden bir 
hükümet tarafından yönetilmektedir. Mevcut hükümet hem ulusal düzeyde 
hem de yerel belediyelerin büyük bir çoğunluğunda 15 yıldır iktidarda 
bulunmaktadır. Bu hükümetin en büyük kamu hizmetlerinden birisinin yol 
yapmak olduğu ve bu sayede de yönetim ve iktidar devamlığının sağlandığı 
kuramı ülke çapında yaygın bir görüştür. 

TARİHİ ANGORA 'DAN MODERN BAŞKENT ANKARA 'YA 

Angora antik yerleşiminden doğan Ankara, bugün 5,5 milyon nüfusu ile 
ülkenin en büyük ikinci kentidir ve Modern Türkiye'nin başkentidir. 
Anadolu'nun ortasında engebeli bir arazide bulunmaktadır. Antik kent 
merkezi, vadiler ve suyollarının birleşiminde bulunurken, modem şehir 
vadi içlerinde ve yamaçlarda yayılmaktadır. Şekil 2'de görüldüğü üzere 
Ankara, Orta Anadolu platosunun ortasında, adeta bir yıldız gibi her yönde 
uzanan yollarla bir merkez konumundadır (Taescher, 1924). Stratejik 
olarak, antik yolların kavşak noktasında bulunması itibarı ile Ankara, her 
dönemde önemli bir merkez olmuştur. Bu stratejik önemi nedeniyle 
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Ankara, özellikle Roma ve Bizans dönemlerinin en önemli şehirlerinden 
birisidir (Sülüner, 2014). Roma hakimiyeti döneminde önemli bir kavşak 
noktası olması nedeniyle, Ankara'da dört farklı yönden gelen yedi ayrı yol 
buluşmaktaydı (Erdoğan, 2007). 

Şekil 2. Tarihi Yollar Kavşağında Ankara. (Çekül Vakfı, Nedim Kemer) 

Modem Türkiye'nin kurucusu Atatürk 1923'te Ankara'yı yeni başkent 
olarak belirlemiştir. Bu tarihten itibaren kent hızlı bir şekilde büyük 
gelişme kaydetmiştir. Bugüne kadar, hızlı büyümesini kontrol edebilmek 
için dört büyük plan geliştirilmiştir. Ancak, bu planların hiçbirisi nüfus 
patlamasını öngörebilen gerçekçi tahminlere sahip olamamışlardır. Bu 
planlar genç başkentin sebep olduğu kaçınılmaz göç dalgalarını göğüsleye
bilecek kadar esnek değildiler (Altaban, 1990). Tarihi kentin çevresinde 
hızlı ve plansız yapılaşma ve gecekondulaşma kaçınılmaz bir sonuç olarak 
ortaya çıkmıştır. Şehir, bugün dahi, içerdeki vadilerden, çevredeki tepelere 
ve ovalara kadar yoğun bir şekilde yapılaşmaktadır. Tarihi şehir merkezi ve 
yeni kent merkezleri bu yapılaşmalarla coğrafi bir çanak içerisinde 
tamamen boğulmaktadır. 94 yılda Ankara Büyükşehir Belediyesinin hızlı 
tempolu ve kısa süreli yerel hükümetleri, geliştirdikleri dar görüşlü planları 
nedeniyle bir dizi kentsel problemlerin ortaya çıkmasına sebep oldular. 
Açık alanların olmaması, planlanmamış ve düzensiz yoğunluk, verimsiz 
trafik ve etkin toplu taşıma araçlarının olmaması hava kirliliğinin en yaygın 
nedenleri arasındaydı. (Yüksel ve Kuntay, 2009). 

Planlama Çalışmaları ve Kentsel Estetik 

Ankara maalesef günümüzde yaygın bir uygulama haline gelen büyük 
ölçekli ticari ve konut geliştirme projelerinin tehdidine maruz kalmaktadır. 
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Tüm vadiler, ovalar ve açık alanlar adeta sistematik bir istila altındadır. 
Yasadışı gecekondu yapılaşmaları kontrol altına alınmış olsa da, Ankara 
Büyükşehir sınırları dahilinde bulunan son kalan açık alan kaynakları için 
yeni tehdit biçimleri üstelik yasal ve planlı tehlikeler halinde devam 
etmektedir. Açık alanlar ne mevcut nüfus için ne de öngörülen nüfus artışı 
için yeterli değildir. Yeterli miktarda rekreasyona açık alanların ve halka 
açık parkların olmaması endişe vericidir. Bu süreçte ne kenti fiziki boyut
larda tanımlayan unsurların estetiği ne de kentsel yaşam kalitesinin estetik 
niteliklerine dair yapıcı ve umut vaat eder plan ve uygulama çalışmaları 
görülememektedir. Kentsel yaşam kalitesi ve kent estetiği planlama karar 
süreçlerinde gündem maddesi bile olamamaktadır. Kent yaşamına dair 
Metropoliten bölgede uygulanan hızlı ve plansız kalkınma projeleri, yal
nızca kar odaklı hedefler için dar görüşlerle planlanmaktadır. Mevcut 5 
milyonun üzerindeki nüfusuna rağmen, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 
halen daha rasyonel, ileri görüşlü ve geniş kapsamlı bir planı bulunma
maktadır. Ankara Metropoliten Büyükşehir Bölgesi, gelecekteki gelişme
leri düzenlemek, kısa ve uzun vadeli fiziksel, ekolojik, çevresel, sosyal, 
kültürel, ekonomik ve estetik kalkınma stratejilerini hem şehir hem de böl
gesel ölçeklerde yönetmek için güçlü bir plana ihtiyaç vardır. 

ANKARA COGRAFYASIVE YEŞİL YOL KAPASİTELERİ 

Ankara bölgesinin topoğrafyası deniz seviyesinden 790 ile 1200 metre ara
sında değişmektedir. Kent, üç vadinin birleştiği geniş bir coğrafi havzaya 
yayılmaktadır. Vadiler sahip oldukları çeşitli tarihi, ekolojik, kültürel, 
ekonomik ve rekreasyonel potansiyelleriyle tipik birer Yeşil Yol koridoru 
niteliğindedir.Ne yazık ki dereler ve suyolları kirlenmiş ve özellikle yoğun 
yapılaşmış bulunan merkezi bölgelerde Üzerleri kapatılarak kentin altına 
gömülmüş durumdadır. Bölgesel ulaşım ağının dört büyük ulaşım yolu da 
bu vadilerde yer almaktadır. Vadiler sadece doğal hava koridorları olarak 
değil, iklim değişikliği öngörülerinin tehditlerini iyileştirmek için de kritik 
çevresel değerler olarak önem arz etmektedir. 

Özellikle popülist ve güncel pazar tarafından yönlendirilen, yetersiz alt
yapıya sahip plansız yoğun gelişmeler göz önüne alındığında, merkeze 
açılan vadiler Ankara bölgesi için çok önem kazanmaktadır. Vadiler hakim 
rüzgarlar ve topoğrafya koşulları nedeniyle, kış ve yaz aylarında doğal 
havalandırma sağlayan önemli hava koridorlarıdır. Plansız yapılaşma 
faaliyetleri Ankara'da çevresel koşulları tamamen göz ardı etmekte ve 
kaçınılmaz bir sonuç olarak kentteki hava kirliliği sorununu da ciddi biçim
de yoğunlaştırmaktadır. Bütüncül bir kent estetiği olgusu gündem ve 
planlama kapsamları dışındadır. Salt münferit yapısal uygulamaların kendi 
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içlerinde değerlendirilen estetik anlayışları kent kimliği, coğrafyası ve 
sahip olduğu çevresel ve tarihsel değerleri ile bütünlük arz edememektedir. 

Ankara 'nın Tarihi Değerleri 

Derin ve zengin tarihinde daima aktif bir yerleşim ve ticaret merkezi olan 
Ankara, aynı zamanda merkezi bir kavşak noktası olması nedeniyle çok 
sayıda ve çeşitli tarihi eserlerle bezenmiştir. Ankara Kalesi, Augustus 
Tapınağı, Akköprü, Suluhan, Çengelhan, Pirinçhan, Zağfıran (Safran) 
Han, Taşhan, Julian Sütunu, Roma Hamamı, Roma Tiyatrosu, Osmanlı 
Hamamı, Bedesten - Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Hacı Bayram Camii 
ve daha pek çok eski tarihi cami bu eserlerin en önemlileridir. Çok önemli 
başka bir eser olarak, eski şehir merkezinde bulunan Roma Yolu yerin 2 
metre kadar altında bulunmaktadır. Bu yolun Cardo Maximus olarak 
adlandırılan bölümü açığa çıkartılan ve korunan kısımlan Ulus merkezinde 
görülebilmektedir. Aynca Frigya'nın başkenti Gordion, bir dizi antik köy 
yerleşimleri, köprüler, tarihi anıtsal kalıntılar ve antik yol kalıntıları gibi 
kıymetli tarihsel değerler Ankara'nın yakın çevresinde ve daha da geniş 
bölge içerisinde tarihi yol güzergahları üzerinde bulunmaktadır. 

YEŞİL YOL PLANLAMASINA DAİR 

Yeşil Yol planlaması, kentsel, kırsal ve doğal çevrelerde bulunan ekolojik, 
tarihi, kültürel değerlerin, yerel ekonomik potansiyellerin koruma esaslı 
plan ve projelerle, birbirileri ile bağlantılarını sağlayarak bütünleştirilmesi, 
kıymetlerinin artırılması bu sayede sürdürülebilir kılınmasını hedefleyen 
çizgisel açık alan/ koridor planlamasıdır. Yeşil Yol planlamasının temel 
ilkelerinden birisi mevcut altyapılar üzerinde vurgulanan çizgisel hatlarda 
veya yeni önerilen güzergahlar boyunca iki yönlü erişim, ulaşım ve kar
şılıklı alışveriş hareketine olanak sağlamaktır. Bu hareket beşerı olabile
ceği gibi ekolojik de olabilir veya her ikisi aynı anda da gerçekleşebilir. Bu 
sayede, sürdürülebilirlik kavramının temelini oluşturan üç unsur: ekono
mik gelişim; sosyal, kültürel, rekreasyon kaynaklarına eşitlikçi erişim ve 
doğal kaynakların korunması esaslarının gereği sağlanmış olur. Yeşil Yol 
planlamasının bir diğer temel ilkesi bütüncül organizasyonlarla çözümler 
geliştirmektir. Bu sayede atıl bulunan kentsel ve çevresel peyzaj varlıkların 
ve ekonomik olanakların tek merkezli olarak değerlendirilmeleri halinde 
karşılaşılabilecek güçlükler ile zaman ve kaynak israfı gibi kaçınılmaz 
olumsuzluklar bütüncül plan proje çözümleri ve öngörüler ile telafi 
edilebilir. Yeşil Yol planlama çalışmaları mahalle ölçeğinden bölge ölçeği
ne kadar geniş alan ve mesafeler arasında bağlantılar kurabilir. Çizgisel 
açık alanlarda veya koridorlarda gerçekleşebilecek hareketlilikler bir 
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bisiklet yolu planlaması olabileceği gibi bir yaban hayat üyesinin mev
simsel seyahatlerine olanak sağlayan ekolojik çözümlemeler de olabilir. 
Herhangi bir çizgisel su kıyısının peyzaj değerlerinin yine çizgisel koridor
lar halinde ağaçlıklı bir patika ile iç bölgelere bağlanması da bütünsel bir 
Yeşil Yol planlama örneğidir. Bir kentsel peyzaj açık alanın mevcut bir 
suyolu ile veya artık kullanılmayan bir demiryolu hattı ile veya tarihi bir 
yolun izleri aracılığı ile başka bir kentsel açık alan ile bütünleştirilmesi veya 
kent dışında kırsal bir bölgeye ulaşan bir peyzaj koridoru sağlaması gibi 
uygulamalar bütünün tüm parçalarının mutlak değerlerini artıran 
uygulamalardır. Ekolojik koridorlar, eski demiryolları, şehirlerin yeniden 
canlandırılan veya temizlenerek ekolojik restorasyonları yapılan eski su 
yolları, tarımsal yollar, ağaçlıklı yollar ve en önemlisi tarihi yollar Yeşil Yol 
planlama uygulamalarında kıymetlendirilen ideal kentsel, çevresel peyzaj 
planlama elemanlarıdır. 

Yeşil Yollar, insan topluluklarına ve doğal sistemlere hizmet ederken, öğe
leri birbirine bağlayan ve koruyan çizgisel yapılardır. Yeşil Yollar kentsel 
ve/veya bölgesel ölçeklerde, şehirlerin içinden veya kırsal çevrelerden 
geçerken güzergahlarının etki alanlarında bulunan, zamanın derinliğinden 
gelen kültürel yanal öğeler ile mekansal, yerel, doğal - fiziksel öğeleri 
birbirine bağlar. Bazı hallerde Yeşil Yollar, özellikle kırsal bölgesel ölçek
lerde yararlı olduğu düşünülse de doğal ve ekolojik sistemleri parçalara 
ayırdığı haller de görülebilir. Öte yandan kentsel çevreler, Yeşil Yollardan 
göreceli olarak kültürel, rekreasyonel, ekolojik ve fiziksel boyutlarda daha 
fazla fayda sağlarlar. ( Ahem, 199 5; F abos, 199 5) 

Yeşil Yol planlamasının en önemli amacı korumak ve kıymetlendirmek 
olduğu için korunması gereken kaynakların hızla ve plansız olarak kullanı
ma ve turizm aracılığı ile tüketimini öngören popülist Yeşil Yol uygulama
larından niyet açısından da çok farklıdır. Koruma ağırlıklı bir planlama 
yöntemini tanımlayan 'Yeşil Yol planlaması' işleyiş ve içerik bakımından 
popülist yeşil yollar ile karıştırılmamalıdır. 

ANKARA İÇİN YEŞİL YOL OLANAKLARI 

Hititler, Romalılar, Selçuklu Türkleri, Osmanlılar kendi dönemlerinde 
yollarının önemli bölümlerini Ankara'nın doğum yeri olan Angora'dan 
geçirdiler. Modem Türkiye'nin başkenti olan Ankara, tarihte de çevresinde 
bulunan önemli yerleşim yerleri ile güçlü bağlantılar halindeydi. Farklı 
dönemlerde, Doğu'da Kapadokya'ya, Batı'da Frig Başkenti Gordion'a, 
Güney'de Selçuk Başkenti Konya'ya ve Kuzey'de Hitit Başkenti Hattuşa'ya 
bağlıydı. 
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Ankara yerel ve bölgesel ölçeklerde Yeşil Yol planlama uygulamaları için 
benzersiz fırsatlar sunmaktadır. Ankara'nın doğal koridorları, çok sayıda 
yeşil yol planlama projeleri için doğal, kültürel, tarihi ve ekolojik fırsatlar 
sunmaktadır. 

Şekil 3'deki haritada gösterildiği üzere tarihi merkezde yoğunlaşan ve dış 
çevreye uzanan iki ayrı Yeşil Yol hattı kavramsal olarak önerilmektedir. 
Tarihi merkezde yer alan değerleri birleştirip bütünleştiren yeşil yol çekir
dek olarak adlandırılmıştır. Ankara hinterlandında yer alan tarihsel, 
kültürel ve ekonomik değerleri ile Ankara merkezini bağlayan yeşil yol ise 
bölgesel yeşil yol olarak adlandırılmaktadır. Mevcut açık alan kapasiteleri, 
ulaşım hat ve koridorları, coğrafık vadi özellikleri ve en önemlisi tarihsel 
eser ve değerlerin varlıkları ile tarihi yolların izleri güzergahların 
belirlenmesinde doğallıkla rol oynayan önemli etkenlerdir. 

"'�i ıı�r-.,,.--
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Şekil 3. Ankara için Yeşil Yol Olanakları (Nedim Kemer) 

Mevcut hükümetin yol yapım politikaları, Yeşil Yol planlama ilkeleri ile 
iyileştirilebilir böylece hükümet politikaları daha yararlı olarak hayata 
geçirilebileceği gibi kentsel ve çevresel kaynaklardan daha yüksek kapasi
telerle ve sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde yararlanılabilecektir. 
Bu bağlamda, Küçük Asya'nın tarihi yollarının uzantılarının kent içindeki 
tarihi yollar ve potansiyel Yeşil Yollar ile bağlantılarının sağlanması 
Ankara Büyükşehir Bölge sınırlan içerisinde bulunan tarihi eser ve anıtsal 
kalıntıların korunması için güçlü bir motivasyon sağlayacaktır. 

SONUÇ 

Günümüzde Ankara'da ve Büyükşehir bölgesinde, görünür veya görünmez 
yaygın ve zengin tarihi değerler bir Yeşil Yol planlaması kapsamında 
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değerlendirilmeyi beklemektedir. Bu tarihi değerlerin bazıları yerinde veya 
müzelerde korunmakta, bazıları yerin altında ve bazıları halen şehrin mev
cut ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olarak kullanılmaktadır. Sonuç olarak, 
Ankara'nın barındırdığı zengin ve tarihi değerleri küresel insanlığın ilgile
rine erişebilir halde sunmak ve bu süreçte korumak evrensel bir sorumluk
tur. Şehrin bugünkü yoğun ve sıkışık yapısı göz önüne alındığında, Ankara 
ve bölgesi için bir Yeşil Yol planlama ağı en gerçekçi yaklaşım olacaktır. 
Plan, çekirdek ve bölgesel olmak üzere iki boyutta ele alınabilir. İlk etapta 
çekirdek boyutunda gerçekleştirilecek planlama çalışmaları ile kent 
içerisindeki tarihi kalıntılar ve anıtlara yoğunlaşarak çizgisel bir düzen 
halinde tarihi yol güzergahları gün yüzüne çıkartılacaktır. Çekirdek yeşil 
yol konsantre halde tarihi merkezde yer alan değerleri fiziksel 
özelliklerinin ötesinde bir tür yaşamsal estetik değerler kompozisyonu ola
rak derleyerek kente geri sunacaktır. İkinci boyut planlama çalışmalarında 
da bölgesel ölçekte çevrede bulunan tarihi noktaları çekirdek Yeşil Yol'a 
bağlayarak tarihi kent merkezi ile ilişkilendirmek olacaktır. Böyle bütüncül 
bir plan Medeniyetler Beşiği'nin zaman ve yer bağlamlarında binlerce yıllık 
bir derinliğe yayılan insan deneyimlerini bir arada değerlendirerek tekrar 
hayata geçirme ve insanlığa sunma olanağı sunacaktır. Aynı zamanda bu 
plan politikası hava kirliliği, ulaşım sorunları, kamusal açık alan 
yetersizliği ve iklim değişikliği gibi bir dizi güncel sorunların iyileştiril
mesinde anahtar rol oynayacağı gibi kentsel yaşam kalitesinin iyileştiril
mesi ve kent estetiği açısından da sağlayacağı katkılarıyla öncü olacaktır. 
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This book, which focuses on the theme of "aesthetics of the city," is a 
collection of the thoughts and interpretations of experts representing 
different disciplines such as architecture, urban planning, landscape 
architecture, art history, archaeology, philosophy, literature, radio
television and cinema. The book aims to share signifıcant assessments of 
the theme with all related institutions and individuals. 

The book is ajoint study of Akdeniz (Mediterranean) University Faculty of 
Architecture at Antalya - Turkey, the Chamber of Architects of Turkey -
Antalya Branch and Sanart F oundation of Aesthetics and Visual Culture in 
Ankara, Turkey. The contributors of the book participated to an 
intemational symposium in Antalya on November 2017. I think that the 
results pointed out during the final session are also the foundational 
principles of this book. in my point of view, these results can be analyzed 
through four main headlines, and each of these raises signifıcant 
contributions to the studies of urban aesthetics. The fırst two are calls for 
conceptual corrections, while the other two are concemed with proposals 
for implementations. 

The fırst issue relates to the defınition of aesthetics. in accordance with its 
etymological origins, the concept of aesthetics covers the processes of 
perception and experience related with all human senses. in spite of this, 
today the concept is associated solely with the visual sense and used as a 
synonym of "beautiful." This reductionist interpretation is an obstacle for 
approaching the issue through its depth and richness. 

The second issue is associated with the defınition of urban aesthetics. The 
reductionist interpretation of the concept of aesthetics is directly reflected 
to the erroneous, superfıcial and defıcient conceptualizations of urban 
aesthetics. Aesthetics ofthe city, which is a comprehensive issue regarding 
all sensual perceptions and experiences of the city-dweller during daily life, 
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is reduced into so-called visual "beautification" of certain urban nodes or 
surfaces. This superficial view constitutes the most important obstacle for 
the understanding of the issue within its comprehensive framework. 

The problems in the conceptualization of "aesthetics" and "aesthetics of the 
city" transcend the domain of popular culture and, regretfully, affect some 
professional and even academic inquiries. Therefore realizing these 
conceptual corrections is an urgent requirement. Incorrect comprehensions 
also lead to significant problems during implementations. Most of the 
chapters in this book contribute to the conceptual depth of urban aesthetics 
from the perspectives of their discipline and accentuate two findings 
conceming implementations. 

Aesthetics of the city is context-specific and it cannot be limited within 
general criteria. Hence, searches for "guides" or "prescriptions" asserting 
the realization of urban aesthetics should be rejected. This rejection is 
equivalent to the acknowledgement of the capacity of architectural and 
urban design for resolving context-specific problems. The idea of 
specificity regarding the urban contexts is approved by all the disciplines 
within this book's scope. 

Besides, all implementations producing urban space necessitate a search for 
spatial quality extending into all the spheres of society and daily life. it is 
necessary to leave aside all the above-mentioned reductive approaches for 
trying to improve urban aesthetics in accordance with its original definition. 
This goal may be achieved through a productive and critical design 
approach which is able to transcend social limits and disseminate aesthetic 
consciousness and spatial quality into public space in all dimensions of 
daily life. in this way, this approach may become context-specific by giving 
a central place to the city-dweller. 

The realization process ofthe book conformed to one ofthe most efficient 
method in terms of scholarly activities. Experts, sharing and discussing 
their thoughts during the symposium, had also the chance to revise their 
papers according to these discussions. it may be observed that significant 
improvements could be done. I anı grateful to all the authors of the separate 
chapters for their precision and valuable contributions. 

As the editor, I express my thanks to all institutions and individuals who 
have contributed to the communal sharing of important issues conceming 
urban aesthetics. 

First of all, I express my special thanks to Prof.Dr. Jale ERZEN, who 
proposed to realize the symposium in Antalya, guided the process as a 
whole and wrote the preface section. 
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FOREWORD 

Cities, with their infinite content and resources, without discounting the 

unpleasant or the negative, may be considered as the basic ground of most 

of our aesthetic experiences. The city as our home or as our travel ground 

offers all the variety of aesthetic experiences from the beautiful to the 

sublime, from exhaustion and isolation to social sharing, from the 

aesthetics of disgust to the ecstasy of wonderment. Cities offer all kinds of 

sights and sensory experiences, smells, sounds, cold or heat, speed, and 

texture under our feet. Surprise or the sense of familiarity, encountering 

nature through observing the life of trees through seasons, seeing plants 

grow near sidewalks, hearing birds in a park, watching the clouds and the 

color of the ski es above, all these and many more create the infinite variety 

of aesthetic sources, not to mention the cultural and artistic contacts. 

Amongst all these diverse ways of experiencing the city, I believe that the 

one that marks us most is the sense of sharing a sentiment with a stranger or 

a neighbor, someone both distant and close just by the fact ofbeing together 

in the same environment. 

Today more than ever all cities have become multi-ethnic and multi lingual. 

Most cities where there is the slightest commercial activity will be racially 

and culturally pluralist. This creates the possibility of openness or of 

animosity towards difference, conditioned generally by the overall social 

policies of govemments. 
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The intemational symposium 'Aesthetics of the City' sponsored by the 
Antalya Chamber of Architects, hosted by the Akdeniz University Faculty 
of Architecture and academically supported by the Sanart Association of 
Aesthetics and Visual Culture, took place in Antalya in November 2017. 
Unfortunately due to certain intemational tensions a few of the invited 
guests failed to be present. Joseph Margolis who could not obtain a visa 
because of the counter measures taken by the Turkish govemment against 
US banning ofTurkish visas sent his paper to be read at the opening session. 
Guests from Belgrade University and from the University of Krakow, as 
well as invited participants from the Middle East Technical, Yıldız 
Technical, Ankara, Mersin and Başkent Universities presented their papers 
within two full days. Antalya felt like summer during the symposium. At the 
third day the guests were taken around the historical sites and enjoyed the 
hospitality ofthe Chamber of Architects during the conference period. üne 
extremely positive fact did not fail to receive the appreciation of the 
participants: all sessions ofthe conference program were fully attended by 
the students of Akdeniz University who actively participated in the 
discussions, usually in English. 

The first paper which was read belonged to the American philosopher 
Joseph Margolis elucidating 'What is a City' using Wittgenstein's discourse 
on language: Margolis' claim was that cities like languages are not clearly 
decipherable, and do not have legible orders, but although being 'mongrel' 
we manage to live in them as we manage to use our languages which do not 
have clear meanings. Margolis' main concem about aesthetics was that 
aesthetic qualities should not be considered separate from other social and 
ethical aspects ofa city. Vladimir Mako's paper defined cities as fragmented 
entities, while Kemal Reha Kavas drew our attention to 'non-places' and 
environmental anesthesia. Many participants tried to define qualities of 
aesthetics in cities; Nevzat Çevik's paper drew our attention to the historic 
qualities that make cities attractive and that draw us outside the everyday 
concems. Nedim Kemer's paper on possibilities to create 'green walks' by 
restoring old historical roads opened a new perspective on urban history. 
Iclal Dinçer's talk dealt with urban aesthetics in relation to public spaces 
while Miodrag Suvakovic's concem was with the aesthetics of architecture. 
Some speakers concentrated on actual cities: Hacer Mutlu Danacı talked 
about the pos iti ve and negative aspects of Antalya, while Hakan Atay talked 
about Pessoa's Lisbon. Özgür Yaren and Murat Çelik offered presentations 
claiming that cities exist as real both in literature and in films. Krystyna 
Wilkoszewska focused on a specifıc example of an urban memorial 
monument reminding us of how such monuments can create a specifıc 
history and focus for the city. AnlıAtaöv's paper concemed environmental 
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aesthetics in general and as one of the fırst papers, was an introduction to the 

theme. I talked about how important it is to walk in the city to understand its 

people and its different qualities, how an intimate knowledge ofa people 

and its different qualities, how an intimate knowledge ofa neighborhood 

creates a very special urban meaning. 

In general the symposium that lasted two full days was rich in content and 

varied in the interpretations of urban aesthetics. The Chamber ofArchitects 

of Antalya was hospitable and generous in covering all the expenses of the 

organization. The contributions of the Akdeniz University as the host 

institution created a congenial atmosphere that helped to experience 

Antalya in a very special and intimate manner and where the participants 

could share ideas and get to know each other. 

Jale N. Erzen 
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There's a curious little paragraph in Wittgenstein's Investigations-1 think 

there's only one such passage-offered as a metaphor for natura! languages, 

that happens to afford a chance insight about what we might say a town or 

city is, which, in a surprisingly complex way, poses the perfectly ordinary 

question whether we can define what we take a language or a city to be, in 

terms of some standard defınitional formula: 

( ... how many houses or streets [for instance] does it take 

[Wittgenstein asks] before a town begins to be a town?) Our 

language can be regarded as an ancient city [he adds]: a maze of 

little streets and squares, of old and new houses, of houses with 

extensions from various periods, and all this surrounded by a 

multitude of new suburbs, with straight and regular streets and 

uniform houses. (§8) 
1 

Effectively, Wittgenstein's answer is that natura} languages and natural 

cities are at best a motley, and familiarly essentialized defınitions of the 

human world may not be helpful ( or needed) at ali. Cities, like games, may 

yield no more than "family resemblances"; and yet, as the Investigations 

masterfully demonstrates, we do indeed grasp and savor acutely, in the 

1 

Ludwig Wittgenstein, Philosophical lnvestigations. trans. G.E.M. Anscombe, P.M.S. 

Hacker and Joachim Schulte, rev. 4
th 

ed. P.M.S. Hacker and Joachim Schulte (Oxford: 

Wiley-Blackwell, 2009). 
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promptest possible way, all sorts of fıne-grained, passing, improvisational 

uses oflanguage, which thus confirms that we are hardly disadvantaged by 

definitional impasses. Apparently, we are able to appreciate our world in the 

subtlest, most variegated ways without being able to define it in any 

rigorous manner (say, in a manner resembling geometric definition). A 

minor puzzle at best. 

Conventional wisdom has it that if we cannot define what we wish to 

dispute, we must be reasoning blindly. But ifWittgenstein is right-and the 

Investigations appears to confirm the fact-then the thesis may itself 

protect no more than a mistake on some sanguine rationalist's part. Thus, 

Aristotle's definition of tragedy hardly demonstrates that games or 

languages or cities-or, for that matter, diseases or artworks or 

religions-must be definable in exactly the same way. Quite simply, we 

must always "look to see" what is actually possible. Let me remind you that, 

in a retrospective paper Richard Rorty added to the enlarged edition of his 

once-fashionable anthology, The Linguistic Tum, originally committed to 

championing the radical doctrine known by the same name ("the linguistic 

tum"), Rorty confesses: "I anı no longer inclined to view 'the problems of 

philosophy' as naming a natural kind" and "I anı no longer inclined to think 

that there is such a thing as 'language' in any sense that makes it possible to 

speak of 'problems of language. "
2 

ima gine the shock of such a reversal: 

perhaps the collapse of an entire philosophical fortress! And then, imagine 

its application to the theory of the city. Rorty's confession, I should say, may 

even be read as making provision for an enlarged account of animal 

intelligence and the ability of animals to recognize objects that they cannot 

possibly define. (We must be careful not to ignore the risks of our least 

reflections.) 

Consider, further, that Robert Brandom, a youngish American philosopher, 

who admires Wittgenstein and who was once one of Rorty's closest 

students, takes Wittgenstein to have made a substantial blunder in the 

Investigations, in supposing that a city need not ( as a language assuredly 

must, according to Brandom's lights) have some operative center or 

2 
Richard M. Rorty (ed.), The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method (Chicago: 

University of Chicago Press, 1992 [1967], s. 371 ("Twenty-five Years After," ss. 371-374) 
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executive "platform" or "downtown"
3

-the implication being that a natural 

language must have a privileged functional foundation, in terms of which 

the discemible meanings of whatever we say (when we speak) and of 

whatever inferential connections we draw (among our "sayings" or 

between our "sayings" and "doings") may indeed be reliably determined. 

This is meant to be a lax variant of what, in philosophy's jargon, is known as 

rationalism-or, more narrowly, Fregean rationalism: the idea that there 

must be a privileged "platform" by reference to which all rationally licit 

references are legitimated. 

Rationalists (Kant, for example) hold that if there are appropriate ways of 

addressing and resolving the questions and puzzles of any form of 

intelligent or systematic public inquiry, then there must be an antecedently 

determinable, foundational procedure by which to confirm the legitimacy 

and adequacy (in effect: the rationality) of any pertinently provisional 

strategy or practice. The argument of the Investigations goes to show that, 

regarding definition (say)-very probably then, also, in pursuing science, 

playing games, conversing, constructing cities, making judgments and 

inferences-the rationalist thesis may well be false. 

The deeper conviction-Kant's or Frege's or Husserl's, say-holds that, 

ultimately, there must be some constant core of necessary and essential 

conditions of rational systematicity to which all orderly inquiries and 

practices conform. But where's the argument? Not arbitrarily then, and not 

without purpose, I name the rejection of the rationalist doctrine, the 

essential nerve ofa strengthened pragmatism. Our theory of inference and 

disceming meanings cannot claim powers that we cannot demonstrate in 

practice: we appear to proceed provisionally, informally, improvisationally, 

often by guesswork, more or less adequately for our ad hoc purposes. The 

theory oflanguages and cities has more in common than at first appears. 

3 

1 must thank my assistant, Shaun Poust, far locating Brandom's use of the term 

"downtown" with regard to the interpretation of Wittgenstein's passage cited just above. 

The term does not appear in Anscombe's original translation of the lnvestigations; nor, far 

that matter, in the 4
th 

revised edition, which I cite. But it does appear in a number of 

places, in Robert B. Brandam, Between Saying and Doing: Toward an Analytic Pragmatism 

(Oxford: Oxfard University Press, 2008), pp. 5, 41-43, where it clearly signifies Brandom's 

reading of the Fregean theme in Willfrid Sellars, which Brandam applies to his 

interpretation of Wittgenstein. The expression "analytic pragmatism," which Brandam 

assigns to his own view, is meant to mark his effort to reconcile pragmatism and the 

Fregean theme and, more than incidentally, his treatment of Wittgenstein's metaphor of 

the city. 
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The entire human world threatens to be a motley-appears to be perfectly 

familiar and discursible, but not, remotely, in the way of geometrized 

defınitions. We know our world through parental rearing and the entrenched 

practice ofliving in the cities and spaces of our home culture. 

Now, I think Brandom is mistaken about languages and cities. in fact, 

scattered, sprawling, old and new subsections of cities seem to be as readily 

govemed and appraised as are architectonically constructed cities (to 

invoke a not incorrect use of Kant's favorite term of structural 

privilege-rationalist privilege-applied to his own Critical philosophy). 

The Wittgensteinian model ofa language and a city is deliberately advanced 

by Wittgenstein ( as Brandom is aware ), precisely because Wittgenstein 

wishes to contest the rationalist doctrine shared by Kant and Frege (which 

Brandom favors in a qualifıed way ), since Wittgenstein was more than 

annoyed at Frege's and Bertand Russell's having misled him along the 

would-be privileged (rationalist) philosophical lines that he ultimately 

found (in the Investigations) to be entirely uncompelling. 

It's in this sense that one says that Wittgenstein began (in his earlier 

Tractatus under Frege's and Russell's influence) as something of a 

rationalist and ended (in the Investigations and later writings) as something 

of a pragmatist. I've taken a liberty, here, in supposing that Wittgenstein 

favored the main theme ofa pragmatist theory of cities (as one might say) 

over an inflexible rationalist model. There is no defınitively foundational, 

privileged structure in natural languages, though there is of course ( and 

must be) some sort of legible order; and the evident human penchant in 

favor of the planning of ancient Egyptian, Mesopotamian, Mayan, and even 

medieval European towns and cities would be distinctly inconvenient and 

contrived if the same condition were strictly required in the construction 

and continual modifıcation of active modem cities. Modem cities tend to be 

a motley responsive to accelerating changes operative, somewhat invisibly, 

in larger, much more diverse spaces of habitation and cultural life, causally 

affected by the deepest forces of the human world operative in ways not 

easily discemed within the superfıcial bounds of parochial city life. 

(Regarding what I'm calling the pragmatist structure of natural languages, 

the Investigations supplies its own evidence: the marvelously compelling 

examples Wittgenstein always has at hand.) 

Of course, both languages and cities are construed in some measure as 

holistically successful-functionally more than structurally; but then the 

question arises as to how that should be construed, seeing that the would-be 
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aesthetics of cities tends, by custom, to follow the general logic of 

landscape in terms of perceptually constructed spaces rather than of 

functional invention and economy and the actual interests of those who 

must form acceptable neighborhoods within a city. The planning and 

appreciation of changes in a city are bound to involve political and practical 

tradeoffs that cannot be easily reconciled with the would-be aesthetics of 

standard landscape. The articulated façade ofa 12
th

-century cathedral and 

the deliberately unarticulated gleaming surface of (say) what appears to be 

the metallic and glass sheath of a bold and solitary large high-rise 

installation (in which even the windows are all but invisibly embedded) 

answer to completely different conceptions of what holds our attention in 

different periods or parcels of cityscape. Perhaps the difference is not 

entirely unlike that between traditional representation in paintings and the 

elusive forms of conceptual art. But the difference remains profound-and 

not a little puzzling. 

in most modem cities that can daim to preserve the remains ofa signifıcant 

past, we fınd ourselves somewhere within a continuum between, say, the 

contemporaneity of the semiotics ofa 12
th 

-century cathedral and the perfect 

anonymity ofa stunning high-rise abstraction that appears to be a building 

in use, always somewhat alien and arbitrary, whose changing functionality 

need never be extemally displayed. Paris and Rome are somewhat 

diff erently weighted reconciliations between the antique and the 

contemporary: one favors the tactfully altered functionality of the past 

within a notably active (and altered) present: the other, the respectful 

preservation of the material remains of a signifıcant past, now relatively 

inert functionally, except as a museum piece, honorably protected in an 

increasingly alienated present. Both, of course, are valid options. 

Nevertheless, there is more than a touch of presentist indifference regarding 

the nostalgias of geistlich history among the most daring inventions of our 

new (and future) age. We seem to proceed in good part by cultural 

erasure-which, of course, conceals its hardly negligible dangers. I should 

say that the steady erasure of the past and the deracination of humanity 

(both pattems seem to be accelerating) pose an essential challenge to the 

aesthetics of the modem city. We usually recognize the marks of mere 

contemporary design but have fewer and fewer clues about any advanced 

installation's actual purpose. The discontinuities of history tend to be 

ignored. Moonscapes are not likely to be landscapes, in any familiar 

aesthetic practice; and dwellings ( on Earth or Mars) are likely to be 

extemally silent, however functionally brilliant they may be interiorly. 
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We are in an obvious transition here. Natural languages and natural cities 

tend, in our time, to follow the flux oflarger histories and evolving practices 

more than the stubborn fıxities of past conviction. Nevertheless, these 

different impulses still mesh, in our time, in interesting and agreeable ways, 

as with the canals and peri od façades of Amsterdam houses that have lined 

the waterways of a thriving city for centuries; or with the continually 

refurbished pride of imperial Paris fıtting together, in its inimitable way, the 

disjoint products of disparate geistlich memory within a continually 

reintegrated city, or with the unforced amplitude and unity of an Ottoman 

presence, along the sea of Marmara, effortlessly joining Europe and Asia 

within the boundaries ofa remarkably elastic city. By and large, the grand or 

greatest cities of the world have been the surviving sites of opportunistic 

habitation and commerce, inevitably altered by their once-migrant (often 

alien, even enemy) residents, regularly reconfıgured (say, after desperate 

wars or natural calamity ), spontaneously memorialized along the main lines 

of world history by a locally contrived semiotics. 

As we approach the age of nearly totalized commerce and technology-a 

dangerous time-the most serviceable late architectural revisions of cities 

as diverse as Calcutta, Chicago, Beijing, and Berlin tend to be recognizably 

"recent" but less and less "historied" or legible in older geistlich or semiotic 

ways. 

The theory ofthe new city cannot completely follow the grand example of 

well-remembered cities like Rome: the new city may have its antique 

monuments still-and may have salvaged some of its regional beauty 

still-but, increasingly, it will have come to favor sheer functionality 

( effıciencies of abstract function and technological power) over legibly 

geistlich nostalgias of every kind. it will serve an increasingly deracinated 

humanity-hence, inevitably, it will serve-must serve-the largely 

hapless (not easily sorted) immigrant populations of our day, like those that 

have flooded Europe ( once again), driven by the necessities of brute 

survival. Here one begins to see the need to reflect more carefully on the 

question of what modes of functioning contemporary cities can and ought to 

fulfıll beyond the merely standard, provisional, inertial functions of the 

opportunistic trading cities of our monied world. I think, for instance, of the 

Pakistanis of Oslo who very nearly exceeded the resources ofa hospitable 

city, as much as the jumbled peoples of New York, who have their own 

articulable reading of their city's prospects and history. Or, the space of 

great disasters-most recently, in the Caribbean and the American South 

that cannot (may not be able to) rebuild beyond the barest survival. 
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I want to suggest that, if we may suppose that the term "aesthetic" has come 

to signify the primacy of "appreciations" ofa human scale, more than the 

would-be "disinterested" and "nondiscursive" pleasures said to be 

addressed to the beauties of nature or, amended to engage so-called 

"analogies of morality" ( as Kant rather preposterously insists ), then, in 

speaking of the aesthetics of the contemporary city, it would be more than 

reasonable to feature "civilizational" concems in an open, inclusive, and 

generous way-meaning, by that, a critical practice addressed, holistically, 

to the full expression and manifestation ofa city's Lebensform (to speak 

with Wittgenstein again and, obliquely, against Kant). I'm persuaded that 

the Kantian disjunction among the logics of factual ( or scientific ), moral, 

and aesthetic judgment is quite unhelpful-absurd, really, for reasons that 

have only the most marginal connection with the primary needs and glories 

of human existence. There are indeed different kinds of judgment and 

normative forms of appraisal to be sorted, but their functional differences 

are never neatly or disjunctively distributed across science, morality, and 

taste. Civilizational concerns cannot but be totalized and 

holistic-aspirational, self-expressive, finally-bound to incorporate an 

unforced, variable mixture of factual, discursive, moral, political, 

appreciative, and like-minded considerations ofa historied and collective 

sort, centered on the lives of the aggregated populations that cities harbor 

and enable. 

Wittgenstein himself never provides an analysis of what he actually means 

by a Lebensform. And, indeed, a well-known aficionado, Newton Garver, 

has offered a plausible Kantian-like reading of the idea.
4 

But Garver's 

solution cannot possibly be right, since a Lebensform must be historied, and 

Kant's transcendental labor cannot be-whether applied to languages or 

cities. it must also be a collective construction: suited once again to our 

understanding a natural language or the functionality ofa living city or a 

people or ( even) a nation or the like, more or less holistically 

construed-gaining, losing, melding whatever, by chance, gives legible 

form to its purposive (if amorphous) history. So it couldn't be Kantian, and it 

needn't be Hegelian. Wittgenstein himself was rather suspicious ofhistory, 

though he'd hit, of course, on a thoroughly historied conception. The irony 

is that this (important) aspect ofthe Investigations (and related writings) is 

hardly ever broached explicitly, though its pertinence is unmistakable. 

4 

See Newton Garver, This Complicated Form of Life: Essays on Wittgenstein 

(Cambridge: MiT Press, 1989). 
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Even Wittgenstein's metaphor ofthe city concedes the historied dimension 

of human life. (The same lapse, may I remind you, appears in N oam 

Chomsky's original account of language, which is, arguably, Kantian in 

structure, as well as Cartesian; though, of course, Chomsky's well-known 

political studies are inescapably historied.) A responsible city, I suggest, 

should not willingly erase the material memory of its own achievement. 

My thought here goes a little deeper. I want to suggest that Wittgenstein's 

notion of the Lebensform, developed along the lines indicated, may well be 

made to count as a distinct and necessary improvement upon any pragmatist 

conception of the humarı world, whether applied to languages or cities or to 

the aesthetic or civilizational appreciation of its own varied forms ofhuman 

life or history itself. It's a perfectly obvious addition, overlooked, I suppose, 

because of the general neglect of what is explicitly historied ( even among 

the classic pragmatists ). But there would be no point to restoring its true 

meaning, if its essential theme were not directly applicable to the work of 

language and the city and the appreciation of the human. Put in the briefest 

terms: 

The lebensformlich is essentially the geistlich and the sittlich-the 

Intentional (in both the aggregative and collective sense )-which I write 

with capital "I," a term of art, to mark the presence of culturally and 

discursively significant and significative, inherently interpretable, 

civilizational import of the whole ofhuman activity and production. Cities, 

as well as languages are semiotically qualified and fully legible only to their 

suitably instructed audiences. May I say that the aesthetics of the city is best 

collected civilizationally-rather than aesthetically (in Kant's sense). 

The charm of the idea lies with its resisting any disjunctive treatment of 

moral, political, aesthetic, religious, scientific, and similarly qualified 

expression. You have only to consider that a human life or a work of art or a 

human deed is itself a history and a sign. The conception is intrinsically 

holistic: it cannot be approximated by the addition of initially disjoint 

elements ( somehow thereupon linked). Human existence ( in all its forms) is 

a holist history. 
5 

The meaning of the whole must pervade the meaning of its 

constitutive parts. The whole is, therefore, always a construction in terms of 

its own conception as a whole-which, I should say, is also the corrective 

5 

This is, in fact, the central theme of my Historied Thought, Constructed World: A 

Conceptual Primer for the Turn of the Millennium (Berkeley, University of California 

Press, 1995.) 
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nerve ofHegel's histofied fefeading ofKant's impossible transcendentally 

totalized practice.
6 

The historied or Intentional feading ofthe human world 

is inhefently and indissolubly felational, which of coufse clafifies the 

insuperable diffefence between the extensional commitment of the physical 

sciences and the inevitable mingling of the extensional and the Intentional 

among the human Of geistlich sciences. That's to say: to exist at all, the 

Intentional must be suitably embedded in the matefial world. But if we 

concede, evolutionarily, that we are ourselves, finally, no more than 

"stafdust," then although we hafdly undefstand the thesis except as brute 

fact-the mental, the significant, the Intentional are, all, emergent forms of 

the material world itself. 

The upshot is clear. Ultimately, the human world-even the world of animal 

intelligence-harbofs an unresolved mystery: that of the emergence of the 

Intentionality of the men tal, whethef discufsive Of not, within the inanimate 

material world. We fınd ourselves on "this side" ofthe mystery, which is to 

say we cannot sefiously deny the fact, without denying, incohefently, ouf 

actual presence to ourselves. There, pervasively, is the key to the import of 

the appreciation of languages and cities. A city, let us say, is, 

quintessentially, a human artifact, an emefgent hybrid object (not unlike 

selves or artworks ), a naturally effected transform of a material space, 

comprising all of its objects as an Intentionally qualified entity that can be 

decoded to yield its own transformative significance. 

I'm peffectly willing to treat this formulation as a mefe stopgap of some 

sort, except that I see no feady way to feplace it mofe pefspicuously. Our 

paradigm comprises words and sentences, material marks of one or another 

kind that have been changed into semiotic instruments. in the case of selves 

or persons (living creatures ), we do have a berter but still inadequate clue: 

namely, that the human infant is already an intelligent primate before it 

acquifes its home language; it is thefefofe capable of exefcising a 

spontaneous aptitude for Intentional gesture, akin, I should say, to the 

6 

in the spirit of these remarks, 1 dare suggest that the pragmatist conception of language 

and the city-and philosophy which (effectively) l'm advancing here, may be read, not in 

the least unfairly, as a deliberately simplified (demystified) variant of Hegel's executive 

innovation. The point of the "pragmatist" conception may be glimpsed, without difficulty 

in, for instance, Section Three of Part 111 of Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Lectures on 

the History of Philosophy: Medieval and Modern Philosophy, vol. 3 (Lincoln: University of 

Nebraska Press, 1995), notably in Hegel's discussion of Schelling's philosophy and the 

"Final Result" (pp. 512-554), read in light of the clue offered at pp. 525-526. 
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ability of mature humans and their animal pets ( dogs and cats, most 

familiarly) to improvise a gestural pidgin or creole as a definite 

communicative practice (though not a language), which (in the case ofthe 

human infant) actually facilitates-may be necessary for-the mastery ofa 

true language from a vantage that possesses no prior language at all. 

Furthermore, in the human case, I'm prepared to admit that the process of 

transforming primate into person, at the very start of actually acquiring a 

language beyond gestural communication (which, you realize, is the same 

thing as becoming a person), begins as a palpable fiction: acquiring the 

capacity of self-reference in acquiring the ability to speak a language ( when 

there is as yet no palpable selfto be or become a discemible object to itself). 

A self becomes a self by iteration, by being self-referentially, reflexively 

entrenched in the mastery of self-reference itself. Similarly, childish 

scribbles become drawings by way ofa cognate fiction; and , of course, the 

same must be true of speech itself. I imagine that a similar process obtains in 

the original transformation of inhabited caves and an entire neighborhood 

of suitably interacting populations of the familial members ofa discemible 

ensemble of caves or surrogate arrangements. A town begins to become a 

town or village, functionally, as Wittgenstein suggests. Thus the analysis of 

cities and languages draws together; selves or persons inhabit both-in 

different ways, but for related reasons: namely, to strengthen the bonds and 

functionalities of collective life. It's but a step from there to the recognition 

ofthe sources ofthe dawning concems ofthe principal agentive norms of 

distinctly human life. For, if the human self is an artifact of enlanguaged 

culture, then so, too, is normativity. 
7 

We become significantly altered creatures when we become persons, 

creatures actually able to speak and think discursively. As infant primates, 

we are already capable of mastering language. That much is certain. But I 

must confess I am one of those who are persuaded that gifted bonobos have 

clearly demonstrated more than a merely incipient step in the direction of 

mastering language: Kanzi's reported feats are more than merely 

promising. So there's a double mystery to be explained: the biology of an 

entire range of effective mental powers that begin to appear well below the 

level at which language can be mastered-on which, finally, linguistic 

mastery itself depends; and the hybrid transformation of creatures (into 

selves) that actuall y master language ( as a result of social rearing). 

7 

See my Toward a Metaphysics of Culture {Landon: Routledge, 2016, Ch.4; and Three 

Pardoxes of Personhood: The Venetian Lectures (2016), ed. Roberta Dreon {Venice: 

Mimesis lnternational, 2017). 
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in the process, these creatures (human infants) acquire an entirely new 

range of reflexive mental powers that do not otherwise appear in nature. 

What I wish to emphasize is the fragility of this double marvel. lf, for 

instance, the rearing of human infants were completely robotized, it might 

be entirely possible that infants would never need to acquire language in the 

fırst years of their life and might not, thereafter, be able to acquire language 

with the facility they now display. The point I wish to press, which is largely 

ignored, is that, in being transformed into persons, infants become 

thoroughly historied creatures: the very form of their maturation becomes a 

form ofliving history. it is indeed the continuity of their historied existence 

( their personhood, in short) that marks the ultimate difference between 

humans and every other species. The curious thing is that the technological 

successes of humarı history begin to threaten the deep continuity of our 

memory and understanding of our artifactual past. We tolerate enormous 

gaps in our grasp ofthe Bildung ofthe race and our careers: we are able to 

assure ourselves, archivally, of the mastery of our sciences and 

technologies without actually preserving a reliable command of their 

corresponding histories. 

You begin to see the perfectly ordinary trick performed. The encultured 

world ofhumans transforms selected bits ofthe material world to function 

"lntentionally": semiotically, linguistically, lingually, representationally, 

expressively and in other similar ways. it does this, decisively, by 

converting primate infants into incipient persons and by rearing them in the 

mastery ofa home language and an adequate Lebensform. The fırst steps in 

leaming a language are completely fıctional. Infants mimic speech before 

they speak; they therefore mimic being persons before they become 

persons, and they become persons by spontaneously trusting in the dawning 

practice of self-reference and what that makes possible. They leam to rely 

on the practice of referring to themselves and sharing their inner thoughts 

and then Intentional objects and products with other similarly transformed 

creatures, an ability made possible, exclusively, by their distinctive 

Bildung. Their individual competence is itself a product of their collective 

life: they become what they believe they become; effectively, they create 

the familiarly semiotized objects of their world which confırm their bona 

fıdes-by means of their actual agency. The city then testifıes to their 

achievement. The emergent complexities of the Intentional world are 

penetrable only Intentionally. We cannot confırm or deny these 

transformations-except circularly. We cannot exit from the uniquely 

enabling conditions ofhuman agency. We are willingly imprisoned in our 

liberating abilities; and thus, in inventing ourselves, we invent our ultimate 

purposes relative to our understanding of our public history and the 
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semiotized world we shafe. in this sense, the city is a femafkable gift-an 

object of endless and quotidian feflection; a laboratory of self-invention 

and critique and the appfaisal of public and private life; the natural space of 

civilizational questions mofe Of less within our immediate grasp. To grasp 

this much ofthe conditions of pefsonal identity is to undefstand at once the 

convefgent poverty ofHume's and Kant's attempts to captufe pefsonhood. 

I have begun, now, to explain what I believe a Wittgensteinian Lebensform 

may rightly be said to be-on the strength of the supposition that the 

mastery of natural languages and city life may fequife the mastery of a 

Lebensform-which, as I say, favofs a distinctly pragmatist, as opposed to a 

fationalist (of a mefely empificist) conception ofthe human world. Thefe's 

the decisive clue to my answef to the original question fegafding what, 

philosophically construed, a city may be said to be. 

The function of a Lebensform-the notion convefges somewhat with 

Hussefl's very diffefent notion ofa Lebenswelt, except that a Lebenswelt 

(the distinctive world of human thought and knowledge, accofding to 

Hussefl's philosophical vision)-historied though it may be-signifies the 

ineluctable need to feclaim (by "phenomenological feduction," Husserl 

would say, whefe Wittgenstein would not) a pfior, putatively mofe 

fundam en tal ( that is, univefsal and changeless) stratum of conceptual life 

and thought ( effectively, a rationalist Of foundationalist platform of 

undefstanding), which, accofding to Husserl, must condemn us, if not 

fightly fecovefed, to the inhefent distortions and vagaries of mefely 

histofied and natural coping. Whefeas a Wittgensteinian Lebensform ( a 

"form oflife") nevef counts fof more than an approximative (general) sense 

of a chance run of episodes of Ofdinary human life, a feflexive artifact of 

enlanguaged cultufe ( capable of serving as an enabling picture of the 

generative powefs of one's own cultufe, so to say, that informs the historied 

skills of that culture's Cfeatures ). Such a picture is charactefistically less 

than fully explicit, existentially fegulafized, continually changing, 

tolerantly plural, distinctly holist, telically construed as mapping the 

collectively shared practices and modes of functioning of a somewhat 

loosely aggfegated population inhabiting a city Of (mofe abstfactly still) a 

nation Of a people Of a community Of tfibe (lafgef than a city, say), which 

may itself then collect cities in a cognate mannef. 
8 

Wittgenstein's 

Investigations provides its own supportive evidence and afgument. 

8 

See Edmund Husserl, The Crisis of European Sciences and Transcendental 

Phenomenology, trans. David Carr {Evanston: Northwestern University Press, 1970), Pt. 

IIIA. 

-202-



AESTHETICS OF THE CITY JOSEPH MARGOLIS 

in short, a Lebensform is an acquifed sense of societal fluency centefed-in 

Wittgenstein's account-in thought and speech and deed, not unlike a 

habitus (in Pierre Bourdieu's sense of the "state of play" inforıning the 

histofied practices ofa people habituated to the life ofa particulaf village Of 

town, whethef, say, somewhefe in France Of among the Befbefs ofNorth 

Africa).
9 

it pictufes, inforınally and provisionally, in a mannef hospitable to 

divefsity and improvisation, the continual Intentional cohefence of 

enlanguaged human life in all its forıns-mafkedly, within local Of fegional 

mafkets Of towns Of cities, incorporating bilingual encountefs of any and 

every sort, up to the most inclusive forıns of globalized communication 

itself. Viewed in the pragmatist way, its distinction fests with its discemible 

fegulafities, which femain, at the same time, profoundly 

contingent-salient (in the mannef ofa local dialect within the space ofa 

mofe inclusive language ), variable, purposive, fesponsive to the felt needs 

of collective improvisation, inforınally bounded. Pefhaps you alfeady grasp 

the full sense in which the aesthetics of the city proves to be distinctly 

diffefent from that of mefe landscape Of the Kantian forınula of the 

aesthetic. 

Accofdingly, approached in aesthetic terıns-appfeciatively, as I 

suggest-a city is an endlessly interpfetable, self-interpfeting Intentional 

installation that continually modifıes itself ovef societal Of historied time, 

inasmuch as the salient fıgures and events of what we may call its 

charactefistic tableaux ( comprising human agents and theif deeds and 

manufactures and Cfeations) afe at once interpfetive, interpfetable, and 

continually interpfeted. Obviously, city life is incfeasingly favofed in 

human history: doubtless, in good part, because of effıciencies of 

govemment, industrial production, and the distribution of goods and 

services; but, also, overwhelmingly, because of competitive advantages 

accruing to the pfincipal forıns of accumulating wealtb and powef. üne bas 

only to think of China's massive effort to move its peasant population into 

the huge empty cities China has constructed fof the purpose. These afe 

cities that have no history at all; they will fequife an invented history and a 

suitable Lebensforın. But my own sense has it that the entife human race 

may be incfeasingly deracinated in a not dissimilaf way, depfived of tbeif 

history and public memory as a fesult of the sheef migration of peoples 

across the globe. The process need nevef go to completion; but it may come 

to signify, mofe and mofe compellingly, the inhefent fragility of meaningful 

'See Pierre Bourdieu, The Logic of Practice, trans. Richard Nice (Stanford: Stanford 
University Press, 1990), especially Bk. 1, Ch. 3. 
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human life. Our most advanced technologies tend to ignore the essential 

contribution of an adequately historied Lebensform-or a city, for that 

matter. 

Part of the uniqueness of the evolution of the human being, according to my 

post-Darwinian reading, rests with the decisive (ultimately destabilizing) 

fact that the human creature cannot be shown to govem its own career, 

individually or collectively, in accord with any discemible telos drawn from 

its biological nature: there is no natura! telos to be found. Merely to be a 

person is to be at perpetual risk regarding the stability and adequate 

conviction of one or another civilizationally generated agentive purpose. I 

take this to explain, for instance, the deep meaning of our negligible 

reflections regarding the "pending" death ofthe sun, even though the sun's 

own margin of life is completely beyond any calculable adjustment of 

specifically human plans or options. We are, of course, aware that we are the 

ultimate nomads of the universe. in that sense, we have no choice but to tum 

back to the aesthetics of our cities and similar installations. 

Animals tend to live within an assignable Umwelt, an ecological or 

ahistorical niche-which validates a kind of natural teleology, which, of 

course, animals cannot dispute. Humans are obliged to live within their own 

telically contrived order; but then they must invent (and sustain) their own 

ultimate purposes (their agentive norms), and they are well aware that they 

cannot demonstrate the final validity of their actual commitments. The 

aesthetics of the city bids fair to be the principal archive of mankind's 

answer to the civilizational question: "How should we live?" Part of the 

answer admits that there are too many competing answers to consider. The 

openness and diversity of civilizational concems and interpretative 

practices are inevitable. But then, the provisionality of our deepest agentive 

norms-the matter of historicity itself-cannot fail to infect the shifting 

orientation of appreciative interpretation. The normativities of human life 

claim (but cannot demonstrate) their ultimate or exclusive validity, in spite 

ofthe fact that the necessities ofhuman life remain relatively constant at a 

suitable level of abstraction. 

Nevertheless, I've been hinting that an essential part of any answer will 

require the provision of conditions thickly adequate to securing a 

satisfactory sense of the historied meaning of the whole ofhuman life. Ifl'm 

at all correct in my anticipation of the erasure of much of the enabling 

history of geistlich life and the deracination of future societies, then the 

civilizational objective of the city-that is, a reasonable proposal-is 

perfectly obvious. We shall find ourselves obliged to reinvent our 
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Lebensform continually, as yielding convincingly historied societies. Our 

best agentive norms will be unable to survive if they are too easily separated 

from their protective Lebensform and companionable histories. Primacy, 

here, rests with the injunction to maintain, as well as possible, as complete a 

public account ofthe history of mankind, as we can muster-especially that 

part that bears directly on our understanding our own local history and 

something of its relationship to the narrative of the entire race. 

For instance, I'm persuaded that, all things considered, it was a profound 

mistake on the part ofthe signatories to the American Constitution to have 

omitted all reference to any intended resolution of the slavery issue in their 

original text. I think the hare omission may actually account for the fact that 

the United States has proved to be almost completely incapable of resolving 

its racial troubles, which now show every sign of remaining seriously 

disordered, perhaps for centuries to come. I mean the failure to limn a 

possible resolution of the slavery matter has adversely affected the 

perception and appreciation of American cities. I offer the thought as a clue 

to the likely consequences of the erasure of material history (monuments, 

landscape, significant architecture )-when brought to bear on the 

difference between civilizational appreciation and what tepidly passes for 

the autonomy of moral and aesthetic judgment, stalemated by Kant and 

nearly the whole ofWestem philosophy. 

The immense number of raci al crimes committed in the United States, in the 

name of self-defense ( or something akin), in the whole of American public 

life (following the Civil War to the present moment), would, I think, have 

been impossible, were it not for the effective (possibly even deliberate) 

erasure of material history in the same span of time. Here, the aporiai of 

collective, ( enlanguaged) life begin to make themselves felt. I must 

emphasize that, longitudinally and serially (that is, by way of extemal and 

intemal Bildung). the transformation of the primate species Homo sapiens 

sapiens, repeated through the transformation of successive cohorts of infant 

primates, actually passes through a grammatically fictive phase of 

personhood--on its way to being artifactually (realistically) entrenched by 

linguistic mastery itself. Hence, newly minted selves are, qua histories, 

very nearly tabula rasa. They must be continually instructed in the public 

memory of their own culture. That must be an ineliminable part of the 

functionality of material cities. You cannot fail to see the subversive 

possibilities of the American South's installing memorial statues of Civil 

War heroes throughout its cities-during the 1960s ( almost a hundred years 

after the South's defeat, at the height of the Civil Rights movement). 
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But, now, I'm obliged to bring this sketch to a close. I've been 
recommending a "civilizational" approach to aesthetic appreciation 
(broadly conceived), with an eye to accommodating every possible kind of 
culturally qualified interest in the characterization of aesthetic 
"objects"-with special attention to the appreciation of cities. I'm 
persuaded that we've outlived the extraordinary simplicities of anything 
resembling Kant's theory of aesthetic and moral taste. 10 Put in the briefest 
terms, the recommendation comes to this: that, as far as the defınition of the 
aesthetic and the analysis of appreciation are concemed, the civilizational is 
no more and no less than the "lebensformlich"-effectively designed to 
include whatever involves the "historied" and "lntentional" features of 
what belongs to the normal functioning of the human world. I have very 
little confıdence in the assured objectivity or universal validity of 
normatively qualifıed judgments, however carefully sorted as aesthetic, 
moral, political, scientifıc, religious, or in other ways; none of these 
distinctions can (I beli eve) be convincingly defined in logically distinctive 
ways (say, in the manner Kant himselffavors). Normative judgment tends 
to be profoundly informal, opportunistic, logically amorphous, influenced 
by shifting but insistent interests and idiosyncratic tastes, conveyed in as 
discursive a way as most judgments are ( whether addressed to nature or to 
human contrivance ), and, characteristically, more serviceable in the way 
they contribute, ad hoc, to whatever practical interests and crises confront 
us from time to time than for their particular form of objectivity or validity 
or logical force-apart from suitably "stipulated"ıı special purposes, as in 
applying the law or in resolving practical disputes, or in delivering medical 
care or other essential services. 

My intuition has it that, as our age evolves, we are likely to fınd ourselves at 
increased risk from adverse forces-in good part as a result ofthe erasure of 

10 

See, far a glimpse of Kant's influential theory, lmmanuel Kant, Critique of the Power of 

Judgment, ed. Paul Guyer, trans. Paul Guyer and Eric Matthews (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000), far example §§41-45. 
11 

Here, 1 borrow the notion and strategy of (analytic a priori) "stipulation" from C.I. Lewis, 

"A Pragmatic Conception of the A Priori," reprinted in [C.I. Lewis,] Collected Papers of 

Clarence lrving Lewis, eds. John D. Goheen and John L. Mothershead, Jr. (Stanford: 

Stanfard University Press, 1970), pp. 231-239. 1 have shown, in an as yet unpublished 

paper, "Between Pragmatism and Rationalism," just how close Lewis's "analytic a priori" 

comes to capturing ali that Kant intends to collect under the terms of his own would-be 

"transcendental a priori." The advantage of Lewis's invention lies with its transparent 

validity and economy and Kant's failing to provide an adequate ground far his own 

remarkably influential proposal. 

-206-



AESTHETICS OF THE CITY JOSEPH MARGOLIS 

history and the deracination of humanity. So there is likely to be a palpable 

need for a compensatory, self-referential history accessible from every 

vantage, by which to enable a complex world to support its public memory 

and to sustain its best efforts at maintaining an acceptable quality of life. 

Confessedly, that is indeed my primary concem. The modem world is 

already threatened by the steady erasure of a spontaneous command of 

history: even now, we may be on the knife-edge ofa grand struggle for the 

soul ofthe world. in fact, in drafting the paper before you now (writing in 

August 2017), the forces of "white supremacy," racial war, and outright 

fascism, which have strengthened in Europe in recent decades, as they have 

in the United States, have now descended (in a deliberately violent 
demonstration) on the "model city" of Charlottesville, Virginia (the home 

of the University of Virginia), causing considerable harın, a number of 

deaths and widespread injury, one possibly deliberate murder, and the 

implicit threat of similar violence to come. Quite a number of analogous 

episodes have made their appearance recently, throughout Europe, most 

notably in Barcelona and Berlin and London. The effective hegemony of 

Westem democracy and liberalism (acknowledging local variations) is 

under emboldened attack in an increasingly strengthened way. Events of 

this kind may, for obvious reasons, be rightly called "existential." No one 

can fail to see why and how, in civilizational terms, aesthetic appreciation 

must ( contra Kant and much of canonical criticism in the arts) acquire a 

distinctly existential cast. I have, in fact, been trying to demonstrate how far 

off the mark canonical aesthetics has strayed with regard to affording a 

reasonable account of the complexity of the aesthetic or civilizational 

appreciation of cities. it cannot include less than the functional life of a 

people enabled by the suitable congruities of its material realization. I 

cannot help mentioning, therefore, that, now, with the most recent disasters 

of increased global warming, the very survivability ofa city ( or island or 

shore) cannot be a negligible factor in the pertinent appreciation of the fu.11 

functional and perceptual presence ofa city. 

What I'm suggesting is that the existential link between (say) the aesthetic 

and the political waxes and wanes for practical reasons, which Kant 

ignores-largely, I should say, as a consequence of his insistence on the 

would-be rationalist or logical requirement of ahistorical systematicity. 

(Hence: the pivotal importance of the aesthetics of the city.) Here, I think of 

Bourdieu's perceptive appreciation of the Kabyle house, 
12 

as well as of the 

12
See Pierre Bourdieu, "The Kabyle house or the world reversed" Algeria 1960. trans. 

Richard Nice (Cambridge and Paris: Cambridge University Press and Editions de la 
Maison des Sciences de l'Homme, 1979), No. 133-154. 
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recently contested interpretations of post-Civil War monuments in much of 

the American South-most recently in Birmingham and Baltimore, for 

instance. in any event, one cannot fail to grasp the entirely arbitrary, 

bloodless insistence of Kant's best-known meta-aesthetic claims: for 

instance, that the aesthetic cannot be discursive, cannot be validly prompted 

by determinate interests, cannot make objective claims of any sort, cannot 

incorporate seriously intended moral or other normative concems, cannot 

address the determinate properties of actual "things" found in nature or the 

arts. All of this is wildly willful, counter-intuitive, all but completely out of 

touch with actual human purposes and practices, and ( of course) 

"civilizationally" dangerous. If we join the complaint to a fair reading of 

Wittgenstein's Lebensform, I think we shall fınd ourselves enabled by a 

distinctly strengthened and more flexible form of pragmatism than Kant 

could possibly support. There's the advantage I've been approaching, 

which, I suggest, supports the holist nature of the human sciences and allied 

disciplines. I recommend we read the new provision as the nerve ofa theory 

of interpretation suited to our age, opposed to the failed expectations of 

rationalism, committed to the inseparability of theoretical judgment and 

practical life, and maximally open to the contingencies of historied 

reflection. We have obviously taken too much for granted-and have 

allowed our speculations to become too careless or irrelevant. I rest my 

case. 
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ENVIRONMENTALAESTHETICS: 

From Within A Life Perspective 

AnlıATAÖV 
Prof. Dr., Middle East Technical University Faculty of Arch., 
Dept. of Urban & Regional Planning, Ankara, TURKEY 

When I was a student and the fırst time visited New York City many years 

ago, I was blown away by its glamorous architecture and skyscrapers 

merging with the sky. üne of them was the Trump Tower located on the 5
th

Avenue in midtown NYC. The building was new and beautiful to me at that 

time, outside and inside. I even felt privileged because I was able to see it as 

someone coming from the other side of the world. I took many pictures 

focusing on the way that the building was representing itself, from diff erent 

angles, back and front. I was so in awe of the building that I did not even 

question my insignifıcance in relation to its presence. 

Many years later, I came across a documentary movie called "You've been 

trumped." This movie tells the story of a humble community in the 

Northeast Scotland which has eamed its living from fıshery for many 

centuries and lives in an astonishing rural landscape. The socio

environmental context is threatened by Trump, who wants to transform the 

site into a golf course. Trump does everything to achieve his goal; he even 

persuades the Scottish Govemment to change the law to allow this global 

millionaire to do anything he wants. This story surely has many dimensions, 

but I would like to focus on the dimension that people living there have 

constructed throughout history within a socio-environmental process. They 

go beyond just liking their habitat and what they have been doing there for 

centuries. They place their right to maintain what they have collectively 

manifested in the center oftheir argument. Moreover, they actively engage 

in fıghting for the representation of themselves as well as ofthe site within 

the existing context. Eventually, Trump abandons the site. 
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This is only one ofthe many cases happening around the globe these days; 

in our hometown, in our own workplaces and neighbourhoods. A few 

months ago, on a Saturday night, the Greater Municipality of Ankara stole 

into the forested land of Middle East Technical University (METU) in 

Ankara, Turkey, with dozens of bulldozers and trucks following an 

incremental decision aimed at providing access to different development 

areas in the city that were incrementally implemented in the fırst place. We, 

as the faculty and the students ofMETU, who socio-spatially constructed 

our campus as a whole through time, felt devastated. Our relationship with 

the environment and the relationship of the environment with us, our 

feelings and emotions, our experiences with it and in it, and all the related 
memories shattered suddenly. 

The people's strong emotional responses to their spatial context in these 

examples are also closely related to environmental aesthetics, which 

explores the meanings of the environment drawn by people and the process 

behind it. When the meanings ofthe environment, however, are associated 

only to the artistic quality or the formal beauty in the environment that 

people like, it becomes a narrow way of explaining the whole experience 

through which people construct their aesthetic judgements in real life 

processes as in the cases of Scotland and Turkey. 

Studies in environmental aesthetics traditionally reveal people's responses 

to an environment's visual quality by assessing feelings and behaviors that 

result from previous experience with that environment, by deriving 

inferences from environmental cues, or by recalling similar places.
1 

Research in this fıeld consistently shows the relationship between the visual 

attributes of an environment and people's evaluative responses to those 

attributes. Since people's assessments involve processing visual attributes, 

studies of environmental aesthetics consider visual attributes as inputs that 

affect the way individuals evaluate the environment. While recognizing the 

subjectivity of this process, research indicates similarities in evaluative 

responses among individuals sharing certain cultural, physical, and 

physiological characteristics.
2 

' Ataöv, Anlı. 1998. Environmental aesthetics, CPL Bibliography 349, Journal of 

Planning Literature, 13(2): 239-257. 
' Michelson, William. 1987. Groups, aggregates, and the environment. in Advances in 

environment, behavior, and design. Vol. 1. Ervin H. Zube and Gary T. Moore, eds. New 

York: Plenum; Nasar, Jack L. 1997. The evaluative image of the city. Thousand Oaks, CA: 

Sage; Stamps, Arthur E. 1997. Meta-analysis in environmental research. Paper 

presented the 28th Annual Conference of Environmental Design Research Association. 

May 1997. Montreal, Quebec, Canada. 
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There exist four general categories of research in environmental aesthetics 
including perceptual and cognitive processes, emotional and aff ective 
appraisals, relations, and interactions. These categories also represent 
varying ways of approaching this notion. The fırst category of studies 
intends to understand the factors that contribute to the perception and 
cognition of environmental attributes.3 in this set of studies, while some 
decode the process of constructing a mental map, others focus on the role of 
physical form in affective meaning. The second category investigates the 
process of people's emotional responses to environments.4 Russelı5 and his 
followers suggest four dimensions--arousal, excitement, pleasure, and 
relaxation--as the primary dimensions of emotional and affective appraisals 
of environments and show that the dimensions of affective meanings are 
related in a circular order from arousal, excitement, pleasure, relaxation, 
sleep, gloom, unpleasantness, distress, to arousal. 

The third category of research studies the relationship between the 
perceived visual attributes of an environment and affective and emotional 
appraisals.6 Zube et aı.7 classify these studies in two different perspectives: 
one that focuses on an objective analysis of the environment and another 
that focuses on its subjective meaning. The former considers people's 
responses to environmental attributes as independent from recognition, 
comprehension, or cognition. The latter emphasizes cognitive processing 
and the meanings that people derive from an environment. Lang8 and 

3 

Downs, Roger M., and David Stea, eds. 1973. lmage and environment: Cognitive 

mapping and spatial behavior. Chicago: Aldine.; Lynch, Kevin. 1960. The image of the city. 

Cambridge, MA: MiT Press; Moore, GaryT. 1979. Knowing about environmental knowing: 
The current state of theory and research on environmental cognition. Environment and 

Behaviorll, 1: 33-70. 
• Hershberger, Robert G. 1988. A study of meaning and architecture. in Environmental

aesthetics: Theory, research, and app/ication. See Nasar, Jack L. ed. New York: Cambridge
University Press; Nasar, Jack L. ed. 1988. Environmental aesthetics: Theory, research, and

application. New York: Cambridge University Press; Ward, Lawrence M., and James A.
Russell. 1981. The psychological representation of molar physical environment.Jouma/ of

Experimental Psychology, 110: 121-52.
5 

Russell, James A. 1988. Affective appraisals of environments. in Environmental 

aesthetics: Theory, research, and application. See Nasar, Jack L. ed. New York: Cambridge 
University Press. 
6 

Berlyne, Daniel E. 1971. Aesthetics and psychobiology. New York: Meredith; Berlyne, 
Daniel E., and K. B. Madsen. 1973. Pleasure, reward, preference. New York: Academic 
Press. 
7 

Zube, Ervin H., James L. Seli, and Jonathan G. Taylor. 1982. Landscape perception: 
research, application, and theory. Landscape Planning 9, 1: 1-33. 
8 Lang, Jon. 1987. Creating architectural theory: The role of the behavioral sciences in 

environmental design. NewYork: Van Nostrand Reinhold. 

-211-



AESTHETICS OF THE CITY ANLIATAÖV 

Moore9 divitle the studies exploring the relationship between perception 
and emotion into formal and symbolic. Formal aesthetics is concemed with 
how structural aspects or pattems ofbuilt and natural environınents such as 
shapes, proportions, rhythms, scale, degree of complexity, color, 
illuminations, and shadowing affect people's feelings. Nasar, 10 with a
consideration of human experience, adds congruity, ambiguity, surprise, 
and novelty, to the list of formal attributes. Symbolic aesthetics is 
concemed with the instrumental purpose that environınental attributes 
serve and the associational meanings they provide. Some symbolic 
properties of an environment include the presence or absence of natural 
elements ( e.g., water, trees, and vegetation) or environmental nuisances 
( e.g., billboards, signs, utility poles, and graffiti). Types of land use ( e.g., 
open space versus industrial) and stylistic elements ( e.g., historic or 
contemporary signifıcance) are also symbolic properties that may influence 
affective responses because of the meanings assigned to those properties. 
Additionally, Moore'' argues that the interpretive process of 
comprehending the environment acts as a schema. This categorizes the 
general properties of environınental attributes and disregards any 
specifıcation that is not relevant to that categorization. 

These studies that focus on the associations between environmental 
attributes and affective appraisals stand on two extremes ofa continuum. 
üne extreme takes a rather deterministic approach and argues that extemal 
forces such as physical, social and cultural determine humarı behavior.12 

The other extreme argues that biological factors and inherited pattems as 
intemal forces determine how people respond to environments.1

3 There is a

9 Moore, Gary T. 1979. Knowing about environmental knowing: The current state of 
theory and research on environmental cognition. Environment and Behavior 11, 1: 33-
70. 
'
0 Nasar, Jack L. 1994. Urban design aesthetics: The evaluation qualities of building 
exteriors. Environment and Behavior26, 3: 377-401. 
11 Moore, 1979. 
1

2 Berlyne, Daniel E. 1971. Aesthetics and psychobio/ogy. New York: Meredith; Wohlwill, 
Joachim F. 1976. Environmental aesthetics: The environment as a source of affect. in 
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group of studies that holds neithef positions. This group also fepfesents the 

fourth category of studies in environmental aesthetics. These studies see the 

pefson and the envifonment from an intefactional, contextual, Of 

transactional pefspective.
14 

lnteractionalists focus on how the physical 

attfibutes of an environment independently and interactively affect 

emotional appraisals, rathef than taking pefceived attributes Of emotional 

appraisals alone. Contextualists attempt to explain felationships within 

spatial, temporal, and sociocultufal contextual framewofk. Transac

tionalists considef the individual and the envifonment as a single unit. 

in support of this category of studies, feseafch in othef fıelds also provides 

dues about the signifıcance of a holistic interaction between numerous 

dimensions in the evaluative process of environments. This view assumes 

that such a pfocess cannot only be feduced to physical attributes. Reseafch 

in othef fıelds even shows that the environment as a form itself cannot be 

explained by what it is physically composed of. Thefe is a much mofe 

complex multi-dimensional dynamism that generates this interaction. This 

pefspective necessitates a much dosef undefstanding of the fundamental 

laws of life and the position of the aesthetic notion within this framewofk. 

My daughtef, when she was fıve yeafs old, while waiting togethef at a bus 

stop, said: "Everything is in movement. 1f this was not the case, the world 

would not be possible." This statement coming from the naked eye of a child 

is intefesting because it fınds some scientifıc proof about the formation of 

form in our lives. A quantum physicist, Ffeemon Dyson, in his book Origins 

of Life, 
15 

states that a partide has units of mas si ve enefgy. When it is left 

alone, when it is not interacting with othef things, it becomes a wave which 

has no units of massive enefgy. it disappeafs into something that is nothing. 

This implies the fequifement of a movement between two partides to 

engage into an intefaction and, thefeby, to evolve into forming a partide. in 

simplef terms, when a partide, which is seen as a form, decides to interact 

with anothef form, causes the manifestation of both forms. When one of 

these forms decides not to interact, it becomes formless. 

Thefe afe numerous movements like this, which transform into 

felationships that we establish in our lives such as with our mothef, when we 

14 

Altman, lrwin. 1992. A transactional perspective on transitions ta new environments. 

Environment and Behavior 24, 2: 268-80; Moore, GaryT. 1989. Environment and behavior 
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environmenta/ psycho/ogy, Daniel Stokols and lrwin Altman eds. New York: John Wiley. 
15 
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are a new bom, then, la ter, with our father, brothers and sisters, our extended 

family, our friends, teachers, grades, status, acknowledgement, fame, a 

property, a place, money, and so on. And all these relationships start 

interacting with each other, influencing the construction of one interaction 

in relative relation to the other and creating various forms and 

simultaneously constructing and reconstructing the formless. 

We perceive these forms as objective matter, but we also subjectively feel 

that there are collective high-level quantum chemical relationships behind 

this formation.
16 

Many recent researchers in biology, medicine and 

psychobiology recognize the need to connect what can be seen objectively 

to what can be felt subjectively. They make qualifıed guesses of the 

complex 'inter' and 'outer' interaction between forms resonating the 

structured quantum fıelds, and thereby, materializing other forms. 
11 

This 

implies that the simplest living organism interacts from within as well as 

with the outsider bodies resonating individually and collectively in 

complex dynamics, and thereby, continuously generating new bodies 

through that dynamic exchange. in quantum mechanical terms, this is 

explained as coherent non-local quantum mechanical energies strictly 

controlling all the activity within the form both at the individual and 

collective levels.
18 

Moreover, the manifested form constitutes only zero 

point one percent of this phenomena, the energetic resonation manifesting 

the form constitutes the rest. Although the ratio of the form may 

quantitatively look trivial, it seems to constitute an essential component in 

the composition oflife. it translates the diversity behind this resonation and 

makes it visible to our eyes in a fascinating manner. 

16 
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Taking this as a point of departure, research also consistently shows that our 

exchange with the form and the construction of our aesthetic judgement 

about the form is done through our senses and feelings, and our behaviors 

are a consequence of that process. Today, research in neuroscience claims 

that the reality as perceived through the senses immediately reconstructs 

itself with reference to individual past memories constructed by past 

experiences and emotions apriori. The brain evolution that separates the 

development of the reptile, limbic and executive parts of the brain 

somewhat also explains this. Respectively, we know that while the survival 

state of our brain was developed 300 million years ago and the emotional 

state 100 million years ago, the executive is the youngest with an age of 4 

million. This shows that survival instincts and emotions are much older, and 

thereby, they may operate more influentially on the judgmental capacity of 

the brain. in other words, people's judgmental experiences may emerge 

through their mental engagement, interaction, construction and re

construction in reference to their instinctive and emotional states. 

Within this framework drawn in reference to research fındings on brain and 

micro mechanical and physical activities of life, studies in environmental 

aesthetics that mainly focus on the causal relationships between people and 

the environment remain somewhat limited in the sense ofhow they intend 

to explain this phenomenon. When the assumption of this explanation is 

grounded on the affect of the physical environment on people's judgements, 

people are directly excluded from the production of the physical 

environment, and the preferences ofa designer are accepted. This results in 

dictating the significance ofa particular form produced by particular form 

makers on people in the first place. This view implicitly assigns people a 

passive role in creating the place but shows a historically long-lasting 

interest in revealing people's active experiences with that place. However, 

when the assumption is set within a life perspective and people are given an 

active role in creating the place, then it becomes important to decipher the 

intersubjective interaction which helps construct, re-construct and allow 

the complex dynamic partnership of all between forms and the 

formlessness to emerge in a continuum while feeding and being fed by one 

and another. Then, the aesthetic quality of the fishery town and its landscape 

in N ortheast Scotland which its residents were determined to preserve 

against Trump becomes explainable by more than the physical attributes 

such as greenery or the open horizons. it calls for a view that engages people 

and their aesthetic experiences within a holistic, dynamic and democratic 

framework. 
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The topic of this papef is felated to one of the contemporary issues in the 

feseafch of cities and theif furthef development based on constant 

transformable processes configuring our everyday habits, social, cultural 

and by that aesthetic demands. 

What cities afe today and what they will become in the future, fegafding 

theif exclusive social, economical, cultural, and political fundaments is, 

howevef, just one of the intriguing questions fof those involved into the 

macro issues of the global world. 

On the othef side, cities afe still, Of we think that they afe, places of 

everyday living habits, variety of cultural and social encountef, asking mofe 

fof simple and continually fecognizable visual values supporting the 

feeling of belonging to somewhefe that one call home. The intfiguing 

question is, howevef, felated to the pefceptual sensations of our build 

environment mapping the everyday living routine, and how they afe 

accommodating to the dynamism of change and by that the incfeasing 

fragmentation of one's feality. 

it seems that today cities afe fundamentally divided into a numbef of 

compounds, mental and materialized, feflecting on vafiables of functions 

that building agglomerations afe hosting in contemporary urban 

environment. The pefceptual sensation of the urban whole is not mofe than 

a simple sum of its parts. Are they all parts ofa city, Of they pfesent not yet 

defined fragments of the global economical and political, social and 

cultural business? This question is linked to a mofe elemental feeling, 

-217-



AESTHETICS OF THE CITY VLADIMIR MAKO 

elemental feeling, reflecting on a simple inhabitant's need to arrange its 

areal of recognizable functional, psychological, materialized environment 

through which one is corresponding with others on an everyday base. 

(Mako 2013, 551) 

As the second decade of this century gets closer to its end, issues in 

architectural and urban theory and practice seem to multiply in a more 

diverse way. 

Appearance of new approaches to essential aspects of designing and 

building our living environment continuously restarts the effort in focusing 

on permanent aspects of architecture. The only permanent sense reveals to 

be the continuous dynamism of change. 

Consequently, a critique appears regarding aesthetics as more and more 

powerless discipline, unable to manage with the issue of constant 

reevaluation of contemporary challenges in architectural and urban design. 

in the introduction to the book of texts regarding The State of Architecture at 
the Beginning of the 21" Century, Tschumi exposed his concern that the 
criteria of aesthetics seem inappropriate for evaluating contemporary 
urban areas, which today are the breeding grounds and blister points for 
myriad social problems and dynamics. (Tchumi 2003, 11) Similar to this 

notion, for Kenneth Frampton there is a more unaesthetic and strangely 
repetitive urban fabric ... he calls .. . dystopia. (Frampton 2003, 13) 

The negative sense of fragmentation in urban areas is a consequence ofa 

process where, as Winy Maas defınes, urbanism has become ... a question of 
creating zones rather than possibilities. Author indicates an anachronistic 

approach to urban design, where temporality, jlexibility, and changeability 
are not recognized as contemporary themes and issues. (Maas 2003, 14) 

Actually, there is a constant feeling that urban planning and designing 

practice in general is still guided exclusively by designer's idealistic 

presumption what the quality of the built environment should be, mainly 

neglecting the life's characteristic to transform everyday needs, urban 

cultural and social behavior. 

To this increasing feeling of conflict between anachronisms in 

understanding how the processes of development of build environment 

should be guided, and contemporary notions of diff erent aspects indicating 
new reality in which our everyday urban communications are taking place, 

also contribute appearance of practices and phenomena previously not 

recognized as important for urban development. For instance, the formation 
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of the space of virtuality or even the notion of virtual reality could be 

recognized as fundamentally urban phenomenon indicating new living and 

behavior practice. 

As Grosz emphasized the virtual is the space of emergence of the new, the 

unthought, the unrealized, which at every moment loads the presence of the 

present with supplementary, redoubling a world through parallel universe, 

universes that might have been. (Grosz 2001, 77) Similar to this 

understanding, Christiaanse reflects on the existence of mu/tiple social 

networks which stretch across physical and virtual distances, allowing 

people to communicate without necessity to be connected to a particular 

place or urban site. (Christiaanse 2008, 141) However, one could be wrong 

to underestimate the reality of such virtual space. it seems that Frampton's 

opinion that urban environment is not only the built environment takes more 

credits than he thought. (Frampton2003, 13) 

Actually, this notion could be developed further taking in account the 

opinion that there are many contemporary urban aspects which are 

transforming our presupposed understanding of aesthetic values into 

dynamic perception of different commercial, functional, social and cultural 

sensations. in this sense the notion of fragmented reality is closely linked to 

contemporary aspects of continuous dynamism of change in our build 

environment as materialized values established by the community we are 

living in. 

it seems that according to some scholars, the process of fragmentation 

shouldn't be thought as appearance of a destructive approach to further 

social and cultural development of our built environment. Fragments of 

reality can be seen as natural outcomes of the specialized production. More 

than that, the process of fragmentation increasing in our age develops as a 

byproduct of an underlying tendency in the evolution of modernity and can 

even be acknowledged asa power with which man can identify. (Vesely 

2006, 44-46) According to such approaches, the notion of fragmentation 

has been often seen as the essence of creative process forming important 

aspects of contemporary architecture and its aesthetic core. it develops into 

a metaphor reflecting on afragmented world. (McLeod 2006, 291) 

As more this dynamism increase, the sense of fluidity of perceptual 

qualities grows stronger, developing conditions for further and stronger 

fragmentation of reality. in this context, the question how aesthetics and 

creativity can contribute to the idea of connecting a number of fragments 

that urban reality is offering today should be discussed. 
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Today, there are many levels of aesthetic experience of and in the urban 

environment, and the activation of aesthetic senses is running through the 

transcultural mechanism of behavior. (Mako 2012, 231-232) it is close to 

that what Sassen is calling Cityness - behavior which encompasses 

innumerable types ofurbanity, and variety of subjective forms ofneeds and 

functions. F or instance, it is positioning the experience ofa Mega City, and 

its cultural and social diversity outside the realm of professional practice of 

urban planning. in that sense we can indicate processes transforming urban 

fabric: for instance, parking spaces becoming public spaces trough the 

activity of particular social groups. (Sassen 2008, 84-85) 

in analyzed conditions of dynamic and transformable urban development, it 

seems that aesthetic theories regarding the art of building trough an 

exclusive evaluation of solid form and Gestalt theory, are possible saturated 

with displaced theoretical discussions able to manage only the issues on the 

margins of contemporary urban and architectural design practice which is 

embracing diverse aspects of dynamic perception. The retrograde legacy of 

theory of form developed in the architecture of the Intemational and 

Postmodem Style, as the misunderstanding of use of Gestalt theory of 

perceptual qualities in architectural and urban design, seems to decelerate 

the full appearance of theoretical aesthetic ideas regarding the 

understanding of contemporary qualities of experiencing the build 

environment. 

As a guide towards new position in architectural and particularly urban 

aesthetics, it is worth to remind that according to contemporary 

understanding of creative behavior designing is not only about producing 

artifacts and systems that satisfy our everyday needs as consumers and 

cultural beings. it is a process which also establishes essentially different 

realities of aesthetic perception and experience in our living environment 

which is transformable and constantly under social and cultural 

fragmentation and transformation. (Mako 201 7, 263-264) 

However, it seems that the condition of today's perception of fragmented 

reality and fluidity of every day's sensations in contemporary urban 

environment can be in some degree compared to a few early twentieth 

century ideas. The correlation between those ideas and the condition of 

contemporary creative achievements in urban and architectural design is 

intriguing. However, as many of the contemporary practicing architects are 

emphasizing the influence of the early twentieth century avant-garde ideas 

on their work, it shouldn't be unusual that in order to understand the creative 

essence of dynamism in our own time, we refer to a few important 

philosophical ideas developed a hundred years ago. 
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in his Introduction to Metaphysics, Befgson defınes feality as mobility if 

external to ouf inside. (Befgson 1913, 55) This notion is from a particulaf 

intefest fof our discussion, while mobile feality means a constant change of 

difections in idealizing ouf own undefstanding what that feality feally 

means. By this point, mobile feality is linked to our state of mind, to 

someone's view of feality. lf an absolute movement can be conducted by 

intuition, as Befgson emphasizes, using the effort of imagination, we can 

undefstand that constant change of social and cultural conditions, depend 

on a numbef of coofdinated pefsonal undefstandings what feality could be, 

and how these fragments can be united into a transformable powef of 

development. 

in this context we can think of feality as a dynamic sense of life, 

tfansformable in a fluid and mobile process. That way, the sense of 

transformable feality fefefs on complexity in the process of constant 

development of social and cultural issues, Cfeativity and aesthetic 

viewpoints. it indicates the need fof everyday efforts within a society fof 

keeping this process ongoing. By this, everyday life improving political, 

economical, cultural, and social aspects, forms a powefful potential fof 

bfeaking alfeady achieved and established standafds in these fıelds. 

Mofeovef, even condition of aesthetic pefception and evaluation has been 

thought as depending on the everyday life dynamism, correlates to all othef 

social aspects involved in the process. 

in his fifst lectufe on aesthetic, Bosanquet emphasize that aesthetic is to 
consider where in life the aesthetic attitude is to be found, and what is its 

peculiar form ofvalue, as distinguished from other attitudes and objects in 
our experience. It is not to prescribe rules far the production of beauty, or 
far the criticism of artist's work. (Bosanquet 1923, 2) in that sense, as 

aesthetic fecognizes and analyzes forms of reality and their values, 
aesthetic sensibility can be thought as a product oflife's feality developed in 

a particulaf moment and by that changeable. 

The analyzed process is essentially felated to our integrated memory as the 

powef whichkeeps the mind of one man single. (Burns 1923, 91-93) lt is an 

important form of social communication, which also enables development 

of ouf capacity fof aesthetic pefception. Without memory we wouldn't be 

able to manage the nature of fluid Of mobile feality ( call it as you wish), Of to 

initiate and maintain continuous transformations as essential powef of 

social and cultural development of the human society. 

Mofeovef, memory is fundamental fof ouf ability to experience fragments 

of feality we aesthetically pefceive and communicate as endless source of 
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creativity. Even if the perceived object is iınmobile, the process of aesthetic 

perception and evaluation increases the capacity of memory, changing the 

quality of the next new vision, in comparison to the previous vision of the 

same object. in this sense, aesthetic perception can be thought as a process 

of creation of perceiver's own sensible and imaginative world. The process 

of experiencing fragmented reality of space through time enriches one's 

memory, activating apparatus for the continuous process of personal, 

individual aesthetic growth. 

An inspiring contemporary idea, close to mentioned theoretical positions, 

comes from the Nouvel's notion ofthe aesthetics of disappearance, as the 

prelude for the process of metamorphosis of architecture. (Baudrillard and 

Nouvel 2002, 17-18) Actually, essence of this notion refers to the basic 

natural law which indicates that if something disappears, something else 

appears, and usually we can imagine it as completely different perceptual 

values and meanings. Referring to the notion regarding aesthetic perception 

of our fragmented everyday reality, Nouvel's idea can be more than useful. 

in this sense, our mental acceptance of disappearance and appearance, as 

sensations in time, can be thought as a dynamic psychological reflection on 

development of diverse social and cultural conditions defining our living 

habits, and by that consequently preconditioning new aesthetic sensation in 

our everyday environment. in this context, aesthetic value cannot be 

thought as a result of changing parameters ofa form. it is an open condition, 

a process where needs of life are accepted as the driving force of aesthetic 

perception of socially and culturally fragmented urban environment. 

Ifthe condition of fragmented reality of today's urban fabric can be taken as 

opportunity for a new dynamic development, respecting a number of 

differences according to which the process of fragmentation was generated 

at the first place, than our approach to the issue should be strictly open for 

possibilities. However, there is still the main question related to the 

inhabitant's identification with the city, or a part of the city, or 

neighborhood? in that sense, Christiaanse suggested a strong further 

development of a network of public spaces, which forms the underlying 

structure on which social interaction, activation, combination of functions, 

density, and transformation can develop in an open exchange. 

(Christiaanse 2008, 141) 

This idea indicates the importance ofthe overlapping zones of socially and 

culturally developed particularities of urban islands. These overlapping 

zones could be thought as intersections of differences, and places which can 

embrace the major number of transcultural encounter. Activities generating 
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in these areas would certainly open different possibilities for further urban 

development in various ways. in some opinions, urban agglomerations 

developed through a number of fragments don't necessarily cause 

dissemblance of the whole. For instance, as Cari emphasized, despite the 

fact thatfragments are manifestation of difference they have a characteristic 

by which if they are called upon to re/ate to each other, a dimension of 

commonality is called up, the contested region. ( Carl 2006, 23) 

All these ideas are indicating a possible approach to the issue of fragmented 

and fluid perceptual sensations of constantly transformable contemporary 

mega urban environment. However, this approach is based on general 

understanding that the city should be observed as a multitude of conditions 

that do not ( and don 't have to) conform to one universal model. (Ruby 2008, 

11) At the first place we should recognize that the main process of these

fragmentations is essentially placed in the realm of constant social and

cultural dynamic transformation of contemporary societies, and not

primary in the building practice. In that context the approach towards urban

development should be based on giving variable possibilities and not

defined solutions. In a sense, the contemporary city is more a product of

cultivation and management than of design per se. (Allen and Comer 2003,

17)

According to discussed ideas, it seems that one can indicate activities as 

primal essentials of urban life in all its appearances. This complex and 

multivalent characteristic of contemporary built environment is 

consequently asking for a diverse and dynamic approach to aesthetic 

perception and evaluation of it. (Mako 2012, 233) it seems that 

contemporary aesthetic approach to such urban conditions asks mainly for 

intuitional reflection on newly developed activities and that what they are 

communicating as social values. This condition forms dynamic and 

transformable aesthetic experience, despite ofthe existence ofthe constant 

and all the same urban scenery. 
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M y concem in this paper is to understand urban spaces as means of dialogue 

with the city's culture, with its people and the reflection of such a dialogue in 

space. it is only when we are able to approach the city on a very intimate 

scale that we can see and feel the life that is going on. in fact it is not the 

greater pattem that concems me here, but life as it is given possibility by the 

physical urban structure, and life as it is reflected in the behavior of its 

inhabitants, human, animal and plant. This kind of closeness can only be 

achieved through walking, and especially walking at ease and without 

haste, often without a specific goal. Walking undertaken as an aesthetic 

expenence. 

7 

t 

1. Plants, the masters of the world
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Walking in a city can offer us 
experiences that are the liberating 
and enriching forces of the urban 
environment with its cultural and 
architectural diversity. Taking public 
transportation and riding along a well 
furbished avenue can be delightful 
and entertaining, however, some
what passive. But walking offers a lot 
more. As we walk we become bodily 

�;;;:;:;21� and mentally aware of the effects of
various environmental qualities on 
our mental and corporeal system. 
Each time we change places and as 
we gradually move from place to 
place, we also undergo changes that 
affect our relationship to the world. 
Walking is what enriches us. it is not 
going some place, it is the Going, the 
Way that matters. 

2. Fish in the Esat Street (Ankara)

Walking concems corporeal percep
tions and as such the body's orienta
tion within the physical set-up is vital 
for a healthy relationship of people 
with their city, but also with their own 
body. The walking experience invol
ves several spatial contexts simulta
neously: architectural and urban spa
ce, territorial space and corporeal 
space. But it also involves, signifı
cantly, and in a way most people are 
not aware, social space. As we walk 
on the street we make contact with 
people, either directly by giving them 
way, by walking along their side, by 

, passing them, by facing them, and in 
many more ways. We become aware 

3. The rain shines everything of their mass, maybe their smell, their 
gait, their attitude towards others, ete. 

I will investigate how these spatial and social contexts are affected by the 
physical organization of the city and how they relate to the bodily and 
mental conditions and social re la ti ons of persons. 
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The physical structure of circulation, of vertical and horizontal extensions, 
the quality of visual forms, the proportional relationship of solid forms to 
the body and diverse physical factors such as the inclusion of nature, the 
quality of sensory factors, such as colors, the horizontal and vertical 
extensions, openings or closed, opaque surfaces make up the complex 
aesthetics of the urban environment. However, what really enhances all 
these and even surpasses them in power is the human content, manifested in 
various ways. The city is above all, a human artifact and as such intimately 
touches our emotions through its humarı content and context. 

The city is primarily an open space, surrounded by the barriers of buildings 
in its center and gradually opening up towards the periphery. in this context 
the street is a major element which lends itself to personal and social 

4. The colours ofthe street

relations, but which also can lift 
us up from the ground towards 
the sky and lead us visually and 
mentally to nature, to the 
horizon and to the unknown. 
The street, as different from the 
avenue or the boulevard, is 
closer to 'home' and it is possible 
to meet here younger and older 
people who do not venture out of 
their immediate environments. 
Therefore, the street confronts 
us with intimate relations: 
people walking their dogs, 
people going out to the 
neighboring store, people with 
baby carriages. Therefore it is 
important to understand the 
character of different means of 
circulation in the way they offer 
diff erent humarı experiences. 

This short paper will not allow me to elaborate about immigrants and 
visitors although today many city's populations are made of these people. I 
will focus on the experience of citizens who inhabit the city. Let me start 
with my own street and how it connects me to people and to the 
environment. The house is a place of safety and interiority; the street, the 
moment we access it begins to work on our emotions and expectations in 
many ways. I usually make a round of the block where I live and am usually 
greeted by a dozen people each time I leave my home. Even streets with 
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many physical handicaps like my 
street can be openings to positive 
experiences if they offer a sense of 
neighbor-hood. As I walk to the store 
the recurrence of the same settings 
gives a sense of familiarity and 
security. The familiar creates an 
opening towards other new dimen
sions, other interpretations and new 
definitions of known things. Unex
pected events can make you jump out 
ofyour skin and retreat into yourself. 
When people or vehicles do not res

- pect the orders that we are given to 
5. The open buffet ofthe craftsman understand, such as demarcations 

between sidewalk and traffic zone, 
when we are subject to exhaust fumes, cars honking, motorcycles passing 
us on the sidewalk, cars blocking our way or passing pedestrian crossings, 
then the city ceases to be a friendly place. We mentally oppose it and 

6. The upholsterer and the Vos-Vos

become enclosed in a mental prison. This is often the case in urban 
situations in the third world where urban orders and notions of public space 
have undergone violent transformations. 

When the physical conditions ofa street or of an open public space become 
difficult to understand as to the separations for vehicles, for slow or fast 
traffic, for litter and trash, for sitting or leaning, for stopping to talk ete., 
then this inability to read indications on how to behave pushes users to 
aggressive behavior. It is one of the most important factors for smooth 
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7. Protection from the traffic - Athens 

JALE N. ERZEN 

social relations, that urban open 

spaces are easily understandab

le as to their functions and that 

these indications are respected. 

The street is ideally a living 

artery of the city. it is the blood 

veins and nerve veins. Its conti

nuity gives a sense of opening 

and freedom, it gives life to the 

city, like the blood flowing in 

our veins. Continuities of 

streets lead to different areas of 

the city with different atmosp

heres and different lifestyles. 

Passing from a commercial dis

trict to an educational one, to 

residential quarters, create dif

ferent types of connections bet

ween us and places. Peripheral 

streets lead us to nature and to 

the real open. In Japan's old cities there was a regulation that each street had 

to extend visually to nature, to the view of the mountains. The proportion 

between the height ofbuildings and width ofa street directly affects how 

much we can see the sky; on the ---.rra-- - -ı-ı--.--

other hand very narrow and 

winding streets between old 

buildings where old architecture is 

often full of reference to life-styles, 

to the inte-riors, offer a sense of 

intimacy and belonging. In such 

settings we feel a sense of 

belonging, hearing sounds, 

smelling food that is cooked, 
seeing children playing in front of 

their houses, seeing house pets, 

women talking to each other across 

the street from their win-dows or 

seeing the laundry drying above 

the street. Italian town are 

remarkably rich in this way; this is 

why they are attractive and 
congenial. 8. The grace ofbeing drawn back
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belonging, heafing sounds, smelling food 
that is cooked, seeing children playing in 
front of theif houses, seeing house pets, ·------
women talking to each othef across the 
street from theif windows Of seeing the 
laundry drying above the street. Italian 
town afe femafkably rich in this way; this 
is why they afe attractive and congenial. 

Without doubt, it is through the 
indications, fefefences, signs and symbols 
belonging to the inhabitants that the feal 
social information in a city is provided. 
The intermediary zone between the street 
and the boundary surface of a building 
that contains windows, balconies, doofs, 

JALE N. ERZEN 

gafdens, and gafden fences is whefe we 
9 A rtm t b ·ıru 1 tt· th 1cy. pa en uı ngs e ıng e s 

get information about the city's public. 
This zone between the pfivate and public 
is a sensitive zone and has to be designed with cafe, with attention to the 
elements placed, whethef they afe opaque Of transpafent, warm Of cold, 
fepulsive Of attractive, symbolic of meanings Of just empty, colorful Of 
without any intefest. This zone is like the skin of ouf bodies whefe it is hafd 
whefe the contact is mofe common, Of delicate whefe it is pfivate. Fences, 
gafden implements, doofs and windows afe all diffefent symbols that affect 
our feactions. 

10. Balconies that had
been closed

Today, many new fesidence and business buildings 
have become totally blind and mute. Balconies afe 
not used, Of, as in many 
examples in Turkey, they 
afe closed off to Cfeate · 
more intefiof space. This 
may be due to the fact 
that the aif outside is 
polluted and the traffic 
noise is unbearable and 
that thefe is not much that 
the view can offef. Most 
buildings today do not 
have any distinction as to 
whethef they afe fesiden- �-�-----� 
tial Of office blocks. 

11. Insufficient wastebins
Repetiious and often
feflective glass surfaces
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imply an extra-terrestrial and extra human existence. When we view these 

from a political point of view, knowing that they afe fınanced by multi 

national, corporate companies, we can imagine that those who plan and 

envision these do live above the clouds and have no felation to the man in 

the stfeet. With such structufes, the city becomes a closed, mute and 

unfriendly, inhuman place which imposes its physical and fınancial powef 

on us. 

12. Bank of seats in mır streets

As the walking expefience Cfeates a men tal image of the city as an open and 

libefating place, a city whefe one can easily walk becomes actually a free 

and open city. As one goes ahead towafds a certain goal, the body and the 

mind extend in virtual space, the body's movement becomes fhythmic and 

one begins to take in all the visual and sensory stimuli as if existing in 

infınite space, the earth undef ouf feet becomes soft and pushes us upwafd, 

we move against gravity. lfwe watch people as they walk on the stfeet we 

can undefstand clearly whethef they afe enjoying theif walk, whethef they 

afe pleasantly awafe of the movement of theif bodies Of whethef it is a 

difficult chofe. Observing how people move in a city will give the clues of 

whethef it is a friendly Of fepulsive, tifing place. 

The feeling of freedom Of pleasure can be mofe conscious when we move 

towafds buildings that afe open to us, such as museums, concert halls, 

public buildings of all kinds which doofs afe open. Then all these spaces, 

all these buildings Cfeate invisible connections that form a kind of 

cifculation netwofk which becomes a men tal map of free space. 

Buildings that contain art imply social connections that afe suggested by the 

common viewing Of expefiencing of wofks of art, across past, pfesent and 

futufe time and across people ofvafious generations and cultufe. it is also 

in this way, in how we commonly expefience the same wofks of art across 

time and space that art furnishes a sense of freedom and solidafity. Kant 
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Kant spoke about a sensus-coınmunis, meaning that unknowingly we 

people of the same cultufe have common taste; 1 mean something diffefent. 

(1) 1 mean that through the possibility of shafing expefiences offefed by

cultural spaces in a city, the urban space attains a kind of mental solidarity.

in a papef entitled 'All the Tums in Aesthetising Life' Joseph Mafgolis 

off efs an important claim on the fact that morality and aesthetics do not 

belong to separate concems. (2) A dissertation feseafch on lranian 

afchitecture aftef the lslamic fevolution, shows to what extent the 

undefstanding and choice of social and individual values afe feflected in the 

design of cities and afchitecture. This can be extended to street behaviof, Of 

to clothing. Cultural habits and norms which afe conditioned by cultural 

values, which afe difectly felated to moral choices, afe openly feflected in 

the physical appeafances of cities. 

On the othef hand, images that afe traced in our mind through ouf 

expefiences also give pefsonal meaning to a city. F Of Kevin Lynch, images 

afe important fof several feasons. Fifst, they are important fof our being 

able to find our way through undefstanding the diffefences that Cfeate a 

mental map. Kevin Lynch stfesses the importance of being able to find our 

way; emphasizing that otherwise we afe lost and become anxious and 

alienated. This is true of many thifd world cities whefe traffic difections afe 

cfeated, giving pfiofity to vehicles and not to the people who drive Of who 

cifculate. Secondly he stfesses the importance of acquifing meaning 

through ouf expefiences: fof this it is important that urban elements have 

distinct forms through which we can undefstand theif identities thus 

interpfet theif meanings. Meanings Cfeated through undefstanding urban 

forms will enhance our sense of belonging. 

in this papef I have tried to bring to light the importance and function of 

streets and of social felations Cfeated through intelligent planning, of the 

sense offreedom and openness Cfeated by continuities and through shafing 

of cultural environments, and of the sense of security and belonging that can 

be Cfeated through attention to the meaning of forms. Unfortunately, as 

cities in the Thifd World afe tried to be enhanced by modem yet 

meaningless, alien looking constructions, the sense of neighbofhood 

solidafity and belonging which at one time mafked most of these cities, 

have altogethef been destroyed by city administrations, municipalities and 

traffic prograınmefs. 

Yet, even in the most chaotic Of seemingly nonfunctional urban situations, 

the survival will of citizens try to countef balance this often fepfessive, 

-232-



AESTHETICS OF THE CITY JALE N. ERZEN 

erroneously designed urban forms, by taking over small comers, going 

against traffıc regulations that impede circulation, setting up small markets 

when the police are looking away. There are 'impromptu' markets set up in 

some less visible comer ofa street, or mobile vendors of flowers or water 

create a human touch on a congested road where the only image is that of 

metal and fumes. Although such actions may be creating some chaos, they 

also give possibility to human interaction. it is such unplanned human 

contingencies happening beyond imposed decisions that often give life to 

the cities. 

13 - 14 - 15. A space belonging to itself 

lf we try to fınd the human signs, the intimate indications oflife, if we can 

read the dialogue between the city structures and the people, in short if we 

approach the city from the inside out, from the detail to the more general, 

than the illegible pattem or the frustrating incomprehensible order can no 

longer be impediments to our relating to the people and to our feeling 

generally at home. What will be important and guiding in this context will 

be to fınd the human connection. 

lmmanuel Kant, Critique of Pure Judgment, tr. James Creed Meredith, Oxford, Clarendon 

Press, 1952 
pp.83-85 

Joseph Margolis, 'All the Turns in Aesthetising Life', Filosovski Vesknik, XX (2/1999 

-XIVICA),pp. 185-202
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FUNDAMENTAL ISSUES 

AND INDICES - Aesthetics Of 

iDEAL Architecture 

Miodrag SUVAKOVİC 
Prof. Dr., Singidunum University, Faculty of Media and 
Communication, Belgrade, SERBIA 

In certain specifıc approaches, which are explored in this brief discussion, 

the philosophy and aesthetics of architecture seek to explain and interpret 

the similarities and differences between conceptually ideal and 

conceptually referential architecture and urban planning. In peripheral, 

lateral, and marginal approaches, which often intersect with artistic fiction 

in architecture itself, as well as literature, film, painting, sculpture, and even 

music, the philosophy and aesthetics of architecture seek to interpret and 

explain the architecture and urban planning of an imaginary world, 

projected as possible but not actual - the world of experimentation, 

prediction, utopia, optimal projection, heterotopia, and anti-utopia. As two 

mutually related practices oriented toward mastering space, architecture 

and urban planning may develop in economic-technological and aesthetic

artistic terms through experimental engineering and artistic work. 

Experimental work is something that comes before the architectural and 

urbanist "production" of developed spaces for individual and collective -

private and public - life. That is why I anı interested in the relationship 

between social politics, the politics of architecture and urban planning, and 

the discourses of theory and fıction. 

Keywords: architecture, city, heterotopia, research, prediction, urban 

planning, utopia 

The concept or notion of architecture is the main subject of the philosophy 

of architecture. Therefore, the philosophy of architecture is the art of 
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forming, inventing, fabricating, analysing, and discussing concepts related 
to, or derived from, architecture. That is the dimension of thinking about 
philosophy that was posited by Gilles Deleuze and F elix Guattari: 

... and we already had the answer, which has not changed: 
philosophy is the art of forming, inventing, and fabricating 
concepts. But the answer not only had to take note of the 
question, it had to determine its moment, its occasion and 
circumstances, its landscapes and personae, its conditions 
and unknowns. (Deleuze and Guattari 1994, 2) 

Therefore, the task of philosophy is to use words and sentences in a 
language to derive concepts that do not correspond to general or abstract 
ideas but to specifıc usages, events, or functions whereby those concepts are 
set in relations with other concepts and, then, in a complex way, with the 
non-conceptual complex world of objects and forms of life in space and 
time. 

in certain specifıc approaches, which are explored below, philosophy and 
aesthetics seek to explicate and interpret conceptually ideal and 
conceptually referential architecture and urban planning. in peripheral, 
lateral, and marginal approaches, which often intersect with artistic jiction 

in architecture itself (Alison et al. 2006) as well as in urban planning, 
literature, film, painting, sculpture, and even music, philosophy and 
aesthetics seek to explicate and interpret the architecture and urban 
planning of an imaginary world, projected as possible but not actually 
existing - the world of experimentation, prediction, utopia, optimal 
projection, heterotopia, and anti-utopia. 

As two related practices focused on mastering space, architecture and urban 
planning may develop in economic-technological and aesthetic-artistic 
terms through experimental engineering and artistic work. Experimental 
work is something that comes before the architectural and urbanist 
"production" of shaped space for individual and collective - private and 
public - life. An experiment is not yet a productive practice. it comes before 
practice, pointing to micro-conceptual interventions that are undertaken for 
the sake of exploration qua searching for the new, testing qua verifying 
unverifıed visions, ideas, projects, materials, ete. in that sense, in the 
historical avant-gardes, "the new in architecture" was projected by lecturers 
at Bauhaus, Russian lnstitutes of art, and, to be sure, certain segments of 
research undertaken by De Stijl group. Experimentation is meant to broaden 
the canonically established platforms of protocols and procedures of work 
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in architecture and urban planning in terms of design, developing new 
materials, and establishing new technologies - all of that for the sake of 
developing new functions for architecture amidst a changed world and a 
hitherto unknown aesthetic experience or coexistence with changed forms 
of public, private, and intimate life. The notion of experiment may be linked 
to the notion of research in engineering and artistic terms. Therefore, 
research may be viewed in terms ofa gradual discovering of new platforıns, 
protocols, and procedures ofwork in architecture and urban planning. For 
instance, an important difference in artistic terms between research
oriented and non-research-oriented architecture is that non-research
oriented architecture rests on established values, whereas research-oriented 
architecture endeavours to establish new values as well as itself as a value. 
Research-oriented architecture/urbanism attaches more importance to the 
research process or to the processing of performing research than to the 
ultimate aim, i.e. the result ofa piece of architecture or urban planning. The 
result need not be attained or, perhaps, be noteworthy, or it may be rendered 
obsolete at the very moment when it is considered to be attained; but the 
research process itself qualifıes as a model of thinking, working, or, in a 
word, acting (Argan 2011). 

The architect qua engineer demonstrates the accuracy of her methodology 
by verifying it in her design and construction of a building or by 
demonstrating its applicability in real life. The architect qua artist 
phenomenalises i.e. visualises the mental process of researching a given 
architectural set of problems. Also, an experiment may belong to the 
laboratory type if performed within a limited range of predefıned 
conditions mimicking the reality of productive architecture. An experiment 
may be realised as an architectural blueprint, model, 2D or 3D digital 
model, as well as a temporary structure, for instance, at world exhibitions, 
or as the building of a museum, cultural centre, opera, or theatre. 
Experimental architecture is not necessarily viewed as the practice of 
building things, but as one of "discovering" and "imagining" - in other 
words, as the conceptual trajectory of architectural research and quest for 
new solutions leading toward a new distribution of the sensible in the space 
and time ofhuman life. F or instance, a rather early example of thinking new 
architecture may be found in a text by the Italian FuturistAntonio Sant'Elia: 

We must invent and rebuild the Futurist city: it must be like 
an immense, tumultuous, lively, noble work site, dynamic in 
all its parts; and the Futurist house must be like an enormous 
machine. (Sant'Elia and Marinetti 1914/1971, 36) 
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Prediction may be defıned as a set of operative and performative techniques 
that enable one to predict or prescribe in an applicable way the 
implementation of experimental results or to prescribe procedures whereby 
project techniques may develop in concrete i.e. pragmatic terms within 
prescribed conditions and circumstances of construction in economic, 
technical, and aesthetic-artistic terms. The discourse of prediction is 
essentially technocratised and thereby offered as a discourse for proposing 
developments in architecture that lie in the immediate future. 

The discourses of utopia, optimal projection, and heterotopia are part of 
philosophic-aesthetic and theoretical interpretations of architecture as 
projecting the new in architecture and urban planning, whether attainable or 
unattainable. The notions of"utopia" and "optimal projection" are potential 
elements ofa discourse of human hope regarding the attainability ofa new 
and better life. Utopia is a vision, project, and plan for the attainment ofa 
perfect society (positive utopia) or its opposite (negative utopia). The word 
utopia is the name of the fıctional island featured in the eponymous work of 
political prose by the English humanist Thomas More ( 1516), the site of an 
ideal state. in European thought from the 16th to the early 20th century 
utopian projects were developed in art, religion, politics, and economics. 
There were three different utopian concepts: (1) locating the utopian society 
in the past, whereby it signifıed a lost ideal world (the Neolithic, Atlantis, 
Ancient Greece ), to be restored by rediscovering the unity between nature 
and culture, the human and the divine; (2) the notion ofa future society that 
has yet to be attained through a material and evolutionary transformation of 
the means of production, a revolutionary break with the old world, or 
spiritual evolution-revolution, by revealing the intemal macro- and micro
cosmic processes (socio-utopian ideas, Marxist ideals of a communist 
society, theosophical and anthroposophical ideals of the evolution of 
human spirit); and (3) the notion of a timeless ideal society realised in 
fantastic prose, poetry, film, painting. Some theorists of the avant-garde, for 
instance, Aleksandar Flaker, instead of the notion of utopia, which signifies 
a place (topos), use the notion of optimal projection as the chosen plan, 
project, and vision of the future. it is emphasised that "optimal projection" 
does not signify an ideally structured space of the future, it does not strive to 
define it, but signifıes moving qua choosing the optimal variant for 
transcending one's given reality (Flaker 1984, 109). 

in that sense, utopian and optimally projective discourses in architecture 
and urban planning rest on the notion of aesthetic ideology, which forms the 
foundation of architectural and urbanist ideology as a transgression of the 
actual ideology of forms of life in the given present. According to Filiberto 
Menna, 
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Aesthetic ideology emefges thefefofe from the conviction that 
politics alone is not able to feach the condition ofa free society. 
(Menna 1984, 29) 

in the spatiality of the fefefential potential of the concept of "utopia", 
Filiberto Menna fecognises its connection with an aesthetic bfeak in 
architecture and urbanism leading to a new world - a world signifıed by a 
new afchitecture in a triadic felationship: 

afchitectufe/urbanism I art 1 
aesthetic integration (Menna 1984, 73-76 ) 

life 

Utopias do not form the conceptual common ground of an "afchitectural 
style", linking, fof instance, the projective models of Vladimif Tatlin 
(Monument to the Third International, 1918) with those of Constant 
Nieuwenhuys (New Babylon, 1956-1974), Daniel Libeskind (City Edge, 

1987), Of Zaha Hadid (Spiral Tower, 1991), ete. Utopian afchitectufes afe 
offefings Of suggestions of solutions to possible social antagonisms 
between pfesent forms of life and potential formations/feformations of 
living spaces. Utopian afchitectufe is defıned by aspifing to transcend 
social and, broadly speaking, humarı contradictions and antagonisms, by 
means ofbuilding, rathef than attaining, a "utopian style". 

Utopian potentials pfesented themselves as the constitutive experiments of 
a new social space fof living, and as the impossible endpoints of imagined
fantasised- forms oflife, often also as projections of emancipatory politics, 
as well as - and not seldom - as pathological bfeakdowns of political hope 

in totalitarian fegimes, but also as disseminations of the consumption of 
forms of life in populist consumefist cultures (cf Coleman 2005, 2). in

every fevolutionary setting - fof instance, in political fevolutions, artistic 
fevolutions, fevolutions in afchitectufe, cultural fevolutions, technological 
fevolutions, Of aesthetic fevolutions- the utopian projective image entails a 
fırın structure, a skeleton to support the image of an unquestionable 
expectation of an ideal Of at least improved futufe. Such "fırın structures" of 
projecting afchitectural-social ideality hafbour the dangef of unfulfılled 
promises, a figid implementation of what cannot be implemented, the 
totalitafian pathology of the closeness between the "cfitical positivity" of 
Waltef Gropius's liberal modemist project in afchitectufe and the 
"totalitafian (monstrous) positivity" of Albert Speef's neoclassical Nazi 
project in afchitectufe, while in the USSR, one could speak of the fatal 
closeness between the constructivist experiment of, fof example, Vladimif 
Tatlin, and the figidity of Stalinist socialist-fealist afchitectufe, fof instance 
in Boris lofan. 
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An early critical response to the crisis ofthe utopian as a targeted idealised 
meta-language was Foucault's notion of"heterotopia", constructed around 
the concept of complexity, that is, heterogeneity. It emerges that the space 
we inhabit, which we enter when we leave ourselves, where our lives, time, 
and history erode-is heterogeneous. Therefore, "heterotopia" 

... has the power of juxtaposing in a single real place 
different spaces and locations that are incompatible with 
each other. (Foucault 1997, 354) 

architecture/urbanism 1 art 1 life 

aesthetic difference 

That mixture of space and parts or intervals of time takes us into a chaotic 
order of potentialities wherein the differences between the old, the 
repressed, the exhibited, the imaginary, the memorised, the projected, and 
that which is inscribed into the future are violated. Those ruins of certainty 
regarding the present image ofa future time provided the foundations for 
the construction of comparative studies of the gaze, the image, the building, 
and, for sure, the city. That is what enabled Hans Belting's historical 
narrative about a comparative relation between the gaze in the West 
(Florence) and the East (Baghdad), with its focus on cultural differences, 
the relationship between the private and the public, ete. (Belting 2011) The 
postmodem interventions in, and references to, decrepitude with 
disseminations of cultural memory found their outlet in architecture (for 
instance, the group SiTE and their 1975 design for the façade of the BEST 
Products Showroom in Houston, Texas) and in art representing architecture 
(Gordon Matta-Clark, Conical Intersect, 1975). Heterotopia is not yet anti
utopia, but a utopia undergoing fragmentation and multiplication: by 
introducing micro-differences, it proliferates in potentially countless 
possibilities of doing business and shaping forms oflife in time and space. 
in Rem Koolhaas, for instance, it emerges that architecture is "a hazardous 
mixture of omnipotence and impotence" in shaping the world and living 
space in the world. This hazardous mix of omnipotence and impotence 
emerges as an expression of the effort to transcend the heterotopian -
postmodem -politics of producing differences in ways and forms oflife: 

Contradictions are not avoided. [ ... ] On the hasis of 
contemporary givens, it tries to find a new realism about 
what architecture is and what it can do. in other words, this is 
a painfully utopian enterprise. (O.M.A. et al. 1998, xix) 

in the context of architectural/urbanist practice, media narratives from 
popular culture, and the philosophy, aesthetics, and theory of architecture, 

-242-



AESTHETICS OF THE CITY MİODRAG SUVAKOVİC 

anti-utopian discourse is most often confronted with a representative 
politicisation of seized, occupied, or appropriated spaces. There are 
variants of"urban crises" based on war, economic, class, racial, and other 
divisions, i.e. the redistribution of living space as such: breakdowns of 
infrastructures, the colonisation, decolonisation, and re-colonisation of the 
environment and its parts. For instance, Paul Virilio locates the collapse of 
urbanity in the catastrophe stemming from the ideological practice of 
permanent progress: 

CITIES OF PANIC that signal, more clearly than all the 
theories about urban chaos, the fact that the greatest 

catastrophe of the twentieth century has been the city, the 
contemporary metropolis of the disasters of Progress. 
(Virilio 1997, 90) 

architecture/urbanism 1 art 1 life 

aesthetic disintegration 

An allegorical representation of an anti-utopian redistribution of living 

space in the near future ( the year is 207 4) is presented in Incorporated, a 
science-fıction television series. in the series, living space is divided into 
protected, and that means closed-off, territories for living and working, and 
unprotected territories, which means open, territories for living and 
working, populated by refugees from various parts of the United States. 
Two different urbanities are thereby antagonistically confronted: one 
featuring maximum commodity, but subjected to a regime of strict 
surveillance and repression, and an anti-utopian or dystopian urbanity 
offering free living, dangerous and unsafe. 

American cities have been undergoing the process known under the slang 
moniker of "gentrifıcation" (Smith 1996). it involves the transformation, 
potential or actualised, of dangerous, ghettoised, abandoned, impoverished, 
or neglected urban areas into attractive, i.e. exclusive loca ti ons for investing 
into development, the construction of exclusive residential, commercial, 
and other kinds of public infrastructure. in this regard, one may speak of an 
architectural revitalisation of crisis-stricken areas or entire cities, which 
begin by displacing the existing population, demolishing the existing 
infrastructure, and a monopolised revitalising development of space for the 
social and cultural elite, tourism, commercial facilities, ete. 

in an interview, the lndian media and cultural theorist Ravi Sundaram 
introduced the concept of the "Brazilianisation of lndia", referring to 
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urbanity with "excess". He pointed to urban areas that are closed-off and 
protected from other parts of the city, with their own special security, living 
infrastructure, energy supply, cable television and intemet, shops, and 
leisure and entertainment infrastructure. These are residential areas for the 
elite, separated off from the living tissue of the city and given its own 
space(s) for a safe and comfortable existence independent from the 
everyday of the multitude. 

For instance, one might also speak of the destruction of cities in wars, 
criminal paramilitary/para-police clashes, refugee crises, state terror, 
natural or environmental disasters (urbicide) (Millard 2004, 40--43). The 
Second World War urbicide resulted from a total planetary conflict: the 
destruction ofWarsaw, Stalingrad, London, Belgrade, Dresden, Bedin, and 
the nuclear destruction of Nagasaki and Hiroshima. Also, one should 
certainly mention direct and indirect contemporary urbicides in the First, 
Second, and Third World, which have seen the disappearance of entire 
settlements and parts of modemist cities created after liberation from 
colonisers and socialist or capitalist modemisations. These kinds of 
urbicides relate to the criminalisation of tribal and ethnic societies, civil 
wars, interventions by corporate army formations, states collapsing, and 
urban spaces transforming into "war zones" or zones of economic-political 
struggles for the right to use land (Lagos, Nigeria; Sarajevo, Bosnia and 
Herzegovina; Baghdad, Iraq; Timbuktu, Mali; ete.). The destruction of 
urban areas by hoo ligans in racial and class riots in Paris (2005) and London 
(2011). The terrorist destruction ofNew York of 11 September 2001. The 
destruction of architectural and sacred heritage in Iraq, Syria, and Mali as 
strategies of erasing ethnic and national or humarı indices of identity 
(Gronlund 2017, 109). 

Anti-utopian discourse is a projection of negativity in response to the 
positive and promising ideals of architectural and urbanist utopias. An anti
utopia is a negative utopia. But anti-utopia may also be interpreted as a 
critique of utopian naivety, that is, utopian repressivity in its progress 

toward a total realisation of the world of control. On the other hand, a 
dystopia is an unrealised "utopia". A dystopia is a failed or unattained 
utopia that shows its incompletion, failure, or, in psychoanalytic terms, its 
pastout. 

Whether one speaks of experiment, prediction, utopia, heterotopia, anti
utopia, or dystopia, one speaks of strategies and tactics of change. For 
instance, Manuel Castells writes about the nature of change in the following 
terms: 
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We therefore define as urban form the symbolic 
expression of urban meaning and of the historical 
superimposition of urban meanings (and their forms) 
always determined by a conflictive process between 
historical actors. 
[ ... ] 
We can urban social change the redefınition of urban 
meaning. We ca11 urban planning the negotiated 
adaptation of urban functions to a shared urban meaning. 
We ca11 urban design the symbolic attempt to express an 
accepted urban meaning in certain urban forıns. 
[ ... ] 
Urban social change conditions an aspects of the urban 
praxis. The theory of urban social change therefore lays 
the ground for any other theories of the city. ( Caste11s 
2003,25) 
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Human experience in urban and architectural space is characterized by the 

nature of the relation between body, space and memory. lf these relations 

are defined through strong continuities the sense ofbelonging to a certain 

habitat can be developed. The concept of"place" is discussed with respect 

to the construction of this sense ofbelonging. This study proposes aesthetic 

criteria for judging the value of human experience in urban and 

architectural space in relation with the construction "place". in this 

framework the concepts of "place", "aesthetics" and their relations are 

explored. 

Marc Auge uses the concept of "non-place" for representing standardized 

spatial designs devoid of contextual relations (Auge, 1995: 34). Airports, 

aircrafts, supermarkets, shopping malls and hotel chains exemplify "non

places." Whereas "places" related with identity and history have been 

constructed in long historical process and in relation with characteristic 

contexts. Therefore "place" is defined by the integration between man and 

environment and based upon the construction of memory. This integration 

and construction is established through a complete sensual engagement, a 

synthesis of all human senses that make up the perception and interpretation 

ofthe environment. This synthesis is an issue of"aesthetics", which, in its 

original meaning in ancient Greek, stands for "sensuality" or "sensed 

perception" (Tunalı, 2003: 13). 

"Aesthetics," signifies deep sensual engagement or sensual synthesis, 

incorporating the entire body (Berleant, 1997). it implies a profound 

continuity between the body and its environment and establishes a strong 
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sense of belonging through urban and architectural memory. However, in 

the contemporary world this comprehensive term is reduced to surface 

decoration. it is necessary to review "aesthetics" in its original meaning. 

However deviation from the original meaning of the term is so widespread 

that new conceptual references are required for restoring the meaning. 

Although "aesthetic surgery," implying remediation of a surface, is a cause 

of the erroneous meaning, another medical term may be helpful for the 

required etymological restoration. Elsewhere, 1 proposed "anesthesia" as a 

conceptual bridge for a real understanding of"aesthetics" (Kavas, 2015). in 

fact, this term has already been used in the defınition of aesthetics (Tunalı, 

2003: 13). in medical terms, "anesthesia," which is the blocking of 

sensations, is the opposite of "aesthesia", which stands for the capacity of 

sensation and feeling. Relating aesthetics with a situation of complete 

sensual engagement and environmental consciousness, which is directly 

opposite of anesthesia, enables to reach the correct meaning in ancient 

Greek. 

When the seemingly unrelated concepts of "non-place" and "anesthesia" 

are thought in close relation, they open up perspectives for understanding, 

evaluating and comparing contemporary urban and architectural spaces. 

Then, it is possible to review "non-places" as spaces of "environmental 

anesthesia". This study argues that, in this way an "aesthetic" criteria, in the 

true sense of the word, can be developed for judging the value of spatial 

design and identifying "places" and "non-places". Hence, in order to fulfıll 

the goal of this paper, at fırst it is compulsory to discuss the structure of 

human experience in urban and architectural space and the relations 

between body, space and memory. 

1 will start with the concept of memory in urban and architectural space. 

What is the relation between memory and space? How can a space deserve 

to be a part of our individual or collective memory? This can only happen 

when architecture is experienced in terms of its many dimensions and 

through various senses. in addition, memory is strongly related with 

permanence. Starting from the very fırst textual reflections on architecture, 

that is the texts of Roman architect Vitruvius, architecture is basically 

related with physical issues (Vitruvius, 1914). Vitruvius, however, 

acknowledges the complex nature of architecture as a multifaceted 

discipline. As many architects and theoreticians had put it before, 

architecture is something more than mere construction. Although it is 

directly related with a physical existence, architecture has a philosophical 

background and its very existence depends upon an intellectual process of 

design preceding physical construction. The famous conceptual trivet of 
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Vitruvius is an intellectual construction and defınition of architecture as 

something functional, fırın and beautiful (Vitruvius, 1914). Firstly, utilitas 

(functionality) relates architecture with social sciences since achieving this 

standard necessitates the knowledge of the social context. Secondly, 

firmitas (fırmness) is the bond between architecture and natural sciences 

because, into some extend, the architect needs the notion of engineering for 

accomplishing this standard. Thirdly, venustas (beauty) provides the 

rapport between architecture and fıne arts since for the achievement of 

beauty architecture shares a common ground with many artistic fıelds such 

as painting, sculpture and other fıelds. Moreover this rapport is not limited 

with plastic arts and extends to music and literature since musical and literal 

concepts of repetition, rhythm, harmony, consistency and composition 

produce the common ground for basic design (Rasmussen, 1964). This 

ideal trivet should be in perfect balance and the violation of this balance at 

the advantage of any of the standards may devaluate architecture. For 

instance, excess in functionality may lead to a simple shed, excess in 

fırmness may lead to a dull structure and excess in literal beauty may lead to 

decoration of surface. in consequence, what we call "architecture" is none 

of these excessive situations. Therefore the accomplishment of the ideal 

balance of the trivet is a fundamental determinant of architectural value and 

this value is timeless. This architectural value is an important factor 

enabling permanence. Architectural beauty is a functional and structural 

beauty, something deep beyond a surface effect. This beauty is a 

constructed beauty with profound relations with all of the three aspects 

voiced by Vitruvius. When the trivet is established fırmly we can speak of 

the permanence of architecture. Then memory becomes a part of the 

discussion of architecture. The architectural works which resist the effects 

of time by being used by many generations produce places of memory. 

However architecture is not a single isolated structure. The reduction of 

spatial quality into singular buildings within the discipline of architecture is 

interpreted as a signifıcant problem especially in urban context, and it is 

emphasized that the qualifıed buildings coming together do not necessarily 

lead to qualifıed urban spaces (Keskinok, 2010: 15). Architecture is rather 

an integral component of a larger web of relations, which is called 

"environment", and which is an issue of"environmental aesthetics" (Erzen, 

2006: 5-17). (Figure 1 ). This web of relations can develop in a dense urban 

layout or in a remote part of the earth (Figure 2). 

Permanence, its effects on memory and the web of relations produce the 

idea of "place". Every "place" has its own character. Indeed, the common 

feature of all places is having a character. The seminal work of Marc Auge, 

which is titled "non-places: introduction to the anthropology of 
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superınodemity" explains the value of "place" by departing from "non

place", a standard and sterile spatial configuration isolated from all 

contextual relations. Non-places, namely "spaces of transport, transit, 

commerce and leisure," are produced by airports, aircrafts, superınarkets, 

shopping malls, hotel chains and ete. (Auge, 1995: 94). These spaces are 

distributed into different parts of the globe without any sensibility to 

climate, culture and local requirements. This is a kind of space which "does 

not penetrate the intimacy of everyday life" (Auge, 1995: 98) and the 

configuration of this space categorizes a person as "a customer, passenger 

and user" identified only in "entering and leaving" (Auge, 1995: 111). 

Marc Auge names the characteristic and historically meaningful space as 

"anthropological place" and defines it as the space "occupied by the 

indigenous inhabitants who live in it, cultivate it, defend it, mark its strong 

points and keep its frontiers under surveillance ... " (Auge, 1995: 42). Then, 

"place" is a concrete and, at the same time, symbolic construction of space 

(Auge, 1995: 51 ). For Auge, there are "places of identity, of relations and of 

history": "the layout of the house, the rules of residence, the zoning of the 

village, placement of altars, configuration of public open spaces, land 

distribution ... correspond to ... a system ofprescriptions" (Auge, 1995: 52). 

Then "anthropological place is historical. .. built by the ancestors, and ... its 

evocation and interpretation requires special knowledge" ( Auge, 199 5: 5 5). 

Another important character of "place" is that it is geometric. "The line, the 

intersection of lines and the point of intersection" correspond to "routes, 

axes or paths" "traced by people" forıning "crossroads or open spaces 

people pass, meet and gather" (Auge, 1995: 57). in this sense "place" is a 

"historical space" where meaning has been constructed in time (Auge, 

1995: 59). 

French philosopher Gaston Bachelard (1994: 36), who opened up 

impressive perspectives regarding tbe relation between space and time, 

claims that "knowing ourselves in time" becomes possible througb "a 

sequence of fixations in the spaces of tbe being's stability" and that the 

primary function of space is "to contain compressed time in its countless 

alveoli". Humanbeings' ability to ascribe meaning to tbeir existence 

through spatial experience is built upon temporal continuity whicb is 

suffıcient for the acquisition of collective memory. The stage of such 

permanence is not singular architectural works, but rather the continuity of 

scales ranging from arcbitectural detail to urban layouts. If arcbitecture can 

be reconsidered as "environmental design" by going beyond the 

conventional limitations of isolated structures, then, by referring to 

Christian Norberg-Schulz's approach, arcbitectural elements can be re

conceptualized as "foci where the environmental character is condensed" 
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(Norberg-Schulz, 1980: 1 O). The construction of these "foci" should alsa be 

regarded as the construction of"places" in a certain culture. in many cases 

these "foci" are embodied by monuments. As Auge states, "The 

monument . .. is  an at tempt at  the tangible expression of  

permanence" ... "enabling people to think in terms of continuity through the 

generations" (Auge, 1995: 60) because monuments give the "individual the 

justified feeling that, for the most part they pre-existed him and will survive 

him." (Auge, 1995: 60) (Figure 1). The famous Egyptian proverb «Man 

fears Time, yet Time fears the pyramids" illustrates this fundamental 

feeling(Clayton&Price, 1995: 37). 

After explaining the relation of architectural and urban space with the 

concept of memory through the feeling of permanence, the issue of 

"aesthetics" should be reviewed. As it has been explained before, man and 

environment are related through a comprehensive sensual engagement. 

Environment is perceived and interpreted by the help of multiple human 

senses. These senses constitute a synthesis. Referring to its etymological 

roots in ancient Greek, the term "aesthetics" has the capacity to represent 

this synthesis incorporating the entire human body. Moreover when sensual 

synthesis develops aesthetic knowledge, this situation may be called 

"synesthesia" (Berleant, 1997). in our contemporary world significant 

deviations are observed in the meaning of "aesthetics". The erroneous 

meanings are developed due to two basic misunderstandings. The first 

misunderstanding is, as it has been mentioned, its recognition the 

remediation of a surface due to the term's pervasive exploitation in the field 

of surgery. Secondly, besides the superficial understanding of the term, 

"aesthetics" is regarded as the synonym of "beautiful". Although in its 

original meaning, "aesthetics" stands for a scientific field, it has been 

reduced to a simple adjective. These two basic misunderstandings of the 

term reduces the meaning of "aesthetics" into surface delight. This 

semantic shift has important effects in terms of design. in the disciplines of 

design, as in architecture, "aesthetics" as surface delight has not been 

regarded as an integral component of the design process. Since the design 

process is limited within the objective of straightforward and mechanical 

functionalism, "aesthetics" as "surface delight" is rather thought to be 

addable to or removable from the functional core of the design product. 

(Kavas, 2015). This misleading conception of "aesthetics," which is 

exemplified frequently in our age, violates the integrity of the Vitruvian 

trivet. Although function, structure and beauty had been integrated in the 

earliest recorded theoretical text of architecture, today there is a tendency 

towards a duality, which is summarized by Frampton as "the constructional 

fabric," versus "the representative scenography". (Frampton, 1983: 26-30). 
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in this scheme the "constructional fabric" stands for the structural and 
functional core, while "representative scenography" stands for the addable 
and removable façade design. This duality dismantles the original 
defınition of architectural design as the concurrent embodiment of 
commodity, fırmness and delight. Building industry offers addable and 
removable cladding systems by reinforcing the superfıcial effects of the so
called "architectural aesthetics." in consequence, "aesthetics", which 
should have been conceived as sensual engagement incorporating all 
senses, is reduced to visual delight (Berleant, 1997). This situation is 
illustrated by the so-called "themed" crossroads, urban squares, 
boulevards, parks, hotels, restaurants and housing developments of our 
contemporary age, where "themes", isolated from their original 
backgrounds are continuously appropriated regardless of context (Kavas, 
2015). Although they have become anonymous in time by losing their 
theoretical hasis, such approaches in architecture and urban design are 
originated theoretically by the works of researches such as Robert Venturi 
and Dennis Scott Brown, and these works are characterized by their 
ignorance of the sense of place, the signifıcance of urban memory and 
richness of sensual experience through "exercises of artifıcial and timeless 
form" (Bilsel,2010: 10). 

Although recognized as the systematic knowledge of sensual perception 
and being related with the concept of "beauty", aesthetic stands for a fıeld 
and beauty is solely one ofthe qualities the fıeld deals with (Tunalı, 2003). 
From the viewpoint of spatial design, aesthetic necessitates a 
multidimensional comprehension, through which user, designed space 
and the recipient site and context are interrelated. This interrelation is an 
issue of spatial depth and synesthetic quality, which is reinforced by 
perception through all the senses rather than decorative surface limited 
within visual perception (Pallasmaa, 2008: 41-46). On these grounds, 
spatial beauty may become an integral outcome of the design process 
through which it is realized concurrently with commodity and fırrnness. 
Thus, from these perspectives, original beauty is the natural outcome ofthe 
integral design process, rather than a secondary implementation into an 
already-fınished product. 

Ötkünç (2016: 21), who argues that general "homogenization, spatial 
monotony and problem of identity" arise within the urban environments of 
the world during the end of the 20th century, accentuates two architectural 
tendencies put forward by Hans lbelings (2002) in his discussion of 
"supermodemism after 1995". The works of the worldwide recognized 
designers such as Rem Koolhaas, Herzog & de Meuron, Jean Nouvel, Toyo 
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Ito, which represent the fırst tendency, stimulate indirectly the users' 
perception of space and interrogation of meaning through their 
"supermodern architectonic aesthetic", namely their high quality 
constructional features with strong conceptual references, in spite of the 
fact that their initial objectives have nothing to do with such sensitivities. 
The second tendency, which is represented by the majority of the 
contemporary built environment with almost no conceptual basis and 
spatial quality, can be associated with the production of "non-places" and 
thus the spaces of"environmental anesthesia". 

The building of the Institut du Monde Arabe (Arab World Institute ), which 
was designed by Jean Nouvel, Pierre Soria, Gilbert Lezenes and 
Architecture Studio, inaugurated in 1987 in Paris, and won the 1989-Aga 
Khan Award, is an appropriate example for the discussion of the fırst 
architectural tendency put forward by lbelings (2002) and quoted by 
Ötkünç (2016:21). Although the façade design is the most expressive 
feature of the building at the fırst glance, the building represents the 
achievement of original aesthetic value extending beyond surface effects 
and incorporating the three-dimensional space and synesthetic experience. 
The employment of the modular photosensitive panels on the façade is the 
product of an original interpretation ofa traditional architectural element 
called mashrabiya (Schielke, 2014 ). This architectural element, which had 
been used in the Middle Eastern dwellings for centuries, was constituted by 
a timber latticework and its function was to provide protection against 
intense sunlight, to take advantage of air flows and to sustain thermal 
comfort ofthe inhabitants (Abdelkader & Park, 2017: 15). The Arab World 
Institute (Jnstitut du Monde Arabe) building in Paris is the representati ve of 
a series of late 20th and early 21 st century structures where the geometric
pattems and ecological function of the traditional element has been 
interpreted in an innovative manner in order to cover entire buildings by the 
use of high-tech and solar-responsive mechanisms (Alothman & Akçay, 
2017). The signifıcance of this specifıc example is that its architectural 
interpretation gives reference to a historical identity without appropriating 
the traditional element as a straightforward two-dimensional cladding 
intended for surface remediation. The effects of this façade design relates to 
the three dimensional interior space by changing its quality of light and 
shadow since the light sensitive diaphragms on the south façade regulate the 
amount of daylight let inside the building (Figure 3). in a lecture of 1995 
J ean N ouvel states that he "began to consider the question of light at the 
Institut du Monde Arabe" and that " the theme of light is reflected in the 
southem wall consisting entirely of camera shutters, in the stacking of 
stairs, the blurring of contours, the superimpositions, reflections, and 
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shadows" (Morgan, 1998: 97). The design becomes successful by 

maintaining the balance between historical references, function and 

technology through an integrity, departing from the façade and reaching the 

spatial depth. Thus the value of the design which proposes a characteristic 

"place" for its users can be understood better when compared with 

straightforward applications of historically-inspired geometric pattems 

into already-established conventional buildings where façade has no 

contribution to the quality of the interior space. 

The examples, which cannot fulfıll the above-mentioned objectives, in 

other words the representatives of the second tendency put forward by 

Ibelings (2002) are more frequent. in general disengagement from human 

experience in spatial design are exemplified by the Mediterranean countries 

where tourism is an important economic activity. lf appropriate models of 

cultural, ecological and rural tourism are developed threats of globalization 

may be transformed into new opportunities for revitalizing vemacular 

traditions and local cultures. in this way economic sources may be directed 

into the preservation of the traditional vemacular architecture through 

converting them into spaces of tourism and realizing their reuse (Kavas, 

2016). However within the logic of mass tourism, the visitors stay within 

the spatial limits ofthe hotel. Most ofthe visitors do not get any idea ofthe 

"place". They are completely disengaged from the local environment. in 

this sense, this mode of tourism produces "environmental anesthesia." in 

our contemporary world the process of globalization continues by imposing 

universally similar models of production and consumption. The rapid 

development of communication and transportation technologies have 

connected diff erent comers of the world in an intense way never 

experienced before. in general urban population has increased incredibly. 

Our world is facing important environmental problems due to the global 

models of consumption. The prevailing objectives of this globalized world 

has been defined according to a technological and quantitative 

development model (Lyotard, 1991 : 8-23 ), which overlooks human nature, 

the historical experience of architecture and the relations between ethics 

and aesthetics. Martin Heidegger, who interpreted the above-mentioned 

model of "development" as a significant problem, argues that the real 

problem regarding the "housing shortage" of postwar West Germany was 

the disappearance of the relation between construction and "dwelling" 

rather than the production of houses (Sharr, 2007: 44). For Heidegger, 

"dwelling" is associated with man's ascription of meaning to his existence 

through the spatial configuration in which he lives. Accordingly "dwelling" 

is not the outcome of mechanical functionalism but rather the result of a 

long process related with the concept of place and search for meaning 
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(Sharr, 2007: 44-45). This process for the acquisition of meaning, which is 

historical and which enables the sense ofplace, is a common feature ofthe 

preindustrial societies and industrialization and globalization have 

profoundly eroded the historical strata of meaning represented by the 

concepts of "place" and "dwelling" (Frampton, 1983). The effect of 

globalization on the spatial acquisition of meaning has become an issue of 

many publications discussing architecture from philosophical perspectives 

(De Botton, 201 O). The specific "places" with distinctive historical, natural 

and cultural characteristics are losing their spirits ( Auge 1995, 7 5-1 15). 

The main conflict of contemporary architecture in terms of human

environment relations can also be reformulated as the contrast between 

spatial "synesthesia" and "anesthesia". in order to solve this problem, in 

other words, in order to reintroduce "environmental synesthesia" into the 

built environment, new approaches in architectural design have been 

developed especially after the 1960s. For instance "critical regionalism" 

has appeared as an altemative view of architectural design aiming to 

"readdress the tactile range ofhuman perceptions." (Frampton, 1983: 29). 

Kenneth Frampton's proposal of "critical regionalism" shares similar 

criticisms to the universal "world culture" and negative effects of 

globalization on local cultures. Frampton argues that architecture can 

develop a "strategy for resisting the domination of universal technology" 

through "the tactile resilience of place-form" and "the capacity ofthe body 

to read the environment in terms other than those of sight alone." 

(Frampton, 1983: 26-30). Critical regionalism has its roots in the Martin 

Heidegger's interpretations of space. Frampton refers to Heidegger's 

concept ofthe "loss ofneamess" (Frampton, 1983: 26-30) which signifies, 

in Heidegger's terminology, the loss of "the immediate contact with 

existence." (Sharr 2007, 25-29). in this framework, it can be concluded that 

the "tactile" and "scenographic" perceptions of environment correspond to 

the conflicting experiences of synesthesia and anesthesia. 

As a consequence of this discussion, it can be realized more clearly that 

when the seemingly unrelated concepts of"non-place" and "anesthesia" are 

thought in relation with each other in an unprecedented way, they open up 

prolific perspectives for understanding, evaluating and comparing 

contemporary urban and architectural spaces. in this way an "aesthetic" 

criteria, in the true sense of the word, can be developed for judging the value 

of designed space. The architecture of non-places represents an 

"aesthetically destructive" design attitude because it realizes "aesthetic 

harın" where "the sensory richness, perceptual fullness and sense of reality 

of the mankind are ignored". (Berleant, 1997: 75-82). Then, spaces of 
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anesthesia produces "aesthetic harın" through "desensitizing people, 

diminishing human capacities for experience, misleading the sense of 

reality and leading to intellectual indulgence unconnected with humarı 

experience" (Berleant, 1997: 75-83). 

Therefore the capacity of spatial design to incorporate multiple senses in the 

urban and architectural scale should be considered as a key factor, which 

also enables to interrelate cities with nature, buildings with site and 

societies with their environment and history. The original aesthetic criteria 

for spatial configurations should evaluate capacity of multidimensional and 

environmental integration rather than performance in achieving a 

superficial "aesthetic" appeal. Therefore the meanings and problems ofthe 

aesthetics of the city and architecture is much more different than what is 

conceived generally by the majority. For each specific context, this critical 

difference should be recalled through the relation of "place" and 

"aesthetics" or "non-place" and "anesthesia". Since aesthetic problems in 

urban and architectural scale can be solved only through the interpretation 

of unique contextual inputs and inhabitant requirements and the 

improvement ofthe quality of urban space and experience, it is impossible 

to derive a generally applicable recipe for the fulfillment of urban 

aesthetics. Such an attempt for proposing general prescriptions would 

overestimate the value of urban and architectural design disciplines and it 

would also be incompatible with the realities of spatial experience. in terms 

of aesthetic criteria, as it is true for all other frameworks, the power, 

function and value of design stem from its ability to produce problem

specific solutions for a certain case and to implement these in reality. 
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FIGURES 

Figure 1: Hadrian's Gate, Antalya, Turkey, 2
nd 

century A.D. 

The monumental city gate integrated to the ancient fortifications within the historical city 

center is built to commemorate the visit of the Roman Emperor. The monument, being a 

part of the contemporary daily life, is a strong element of urban memory. 

Figure 2: Terraces close to a rural settlement, Akseki, Antalya, Turkey. 

The terraces enable agricultural activity which is an obligation for survival in most difficult 

environmental circumstances. 

Figure 3: TheArab World lnstitute, Paris, 1987. ( designed by Jean Nouvel, Pierre Soria, 

Gilbert Lezenes ve Architecture Studio) the configuration where the design of light and 

shadow affects the space as a whole. 
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Abstract 

Chapter 7 

AN OVERVIEW ON THE CITY 
AESTHETICS USING THE CONCEPTS, 
HEGEMONY - PRODUCTION OF 
SPACE-PROTECTION 

İclal DİNÇER, 
Prof. Dr. Yıldız Technical University Faculty of Architecture, 
Department of Urban & Regional Planning, İstanbul, TURKEY 

Understanding cities in which complex relations between aesthetics and 

ideology are put into practice within the context of such relations has 

always been a curious subject for urban planning. The processes of city, 

aesthetics, protection, and building of the new have always been important 

to understand "power-hegemony-space production" and interpret today's 

change in the urban environment. 

This article provides an analysis based on experiences in Istanbul, a city that 

is constantly changing with regard to population, economy and culture and 

discusses city aesthetics in terms of maintenance of identity as well as 

management of change. While doing that, on the background the article 

uses the concept ofHistoric Urban Landscape-HUL, which is a perspective 

in past-present-future relationship. The article intends to examine the 

change in the historic urban landscape and therefore city aesthetics by 

comparing two main periods limiting it to the relation between hegemony 

and production of space. The fırst period is the period between 1980 to 2000 

in which neoliberal politics as part of globalization has started to be seen 

and used in Turkey and the second one is the period after 2000 in which 

these politics have become stronger and established themselves deeper. 

Major urban projects, which reveal space -hegemony relations based on 

urbanization policies and institutional arrangement of the peri od and allow 

discussion of city aesthetics according to the past-present-future 

perspective, are included in this article. in addition to these projects, articles 
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about the general characteristics of these periods as published in the 
"Mimarlık" journal were reviewed. These reviews, which represent the 
urbanization practices of Istanbul in the last 40 years, show that change 
management and city govemance are deeply interconnected. Furthermore, 
it should be remembered that management of urban change based on past
present-future continuum is closely related with the development level of 
urban democracy. 

Introduction 

As outlined in the explanation of theme in this symposium on City 
Aesthetics,similar to many other cities in the world cities in Turkey are 
going through major transformations due to new economic programs that 
affect their demographic and cultural evolutions, building development 
methods and how they use the land. As claimed by Lefebvre (1974), each 
society produces their own space and space is both a product ofthe society 
and a mechanism that constantly transforms society. Foucault (2001) 
argues discourse as an instrument of power.Power is not something that a 
privileged group has to realize their own interests but a means of 
interaction. it is impossible to fight with the dominant discourse; when we 
say discourse grows by integrating with the system encompassing opposing 
opinions, this gives us clues to explain current spatial representation of 
cities. When we include Gramschi's (1986) concept of "hegemony" in this 
environment as an all-inclusive perspective, it becomes an important tool to 
understand "power-hegemony-production of space" and to interpret today's 
urban transformation. 

Norberg-Schulz is considered to be among those who developed 
conceptual perspectives to manage "smooth transition" between past
present-future and to interpret this change in relation to space.Norberg
Schulz (1979) assumes the Ancient Roman belief that each being has a 
genius (guardian spirit) that accompanies it from birth to death and this 
genius gives that being its identity, constitutes its character and its self. And 
when saying a similar situation also applies for "space", he claims that every 
space has a spirit, a distinctive character. in his claim, it is apparent that 
Norberg-Shulz emphasizes the importance of protecting the distinctive 
character of every "space". Today the complaint is that these distinctive 
qualities have all vanished and every space looks the same as the next one. 
Furthermore, it seems like an undeniable fact that new spaces produced by 
the dominant discourse ignore previous spatial relationships and the bond 
in between has been lost. 
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This article provides an analysis based on experiences in Turkey, which is 
becoming more dynamic compared to previous period with regard to 
population, economy and culture and discusses city aesthetics in terms of 
maintenance of identity as well as management of changing times. While 
doing that, on the background the article uses the concept ofHistoric Urban 
Landscape-HUL developed as a concept and perspective in past-present
future relationship and the outcomes of power-space relation are evaluated 
for Istanbul in two different periods. 

Historic Urban Landscape - search for city aesthetics in past-present

future relationship 

The foundation of UNESCO's Recommendation on the Historic Urban 
Landscape was set in 2005 with "Vienna Memorandum: World Heritage 
and Contemporary Architecture - Managing the Historic Urban 
Landscape". The process which was based on the 1976 Recommendation 
on Contemporary Roles for Historic Areas and built on the Quebec 
Declaration in 2008 ofICOMOS in which the "Spirit of Place" was stressed 
was put into practice with the recommendation on Historic Urban 
Landscape in 2012 (Dinçer 2013).The destructive effect of urban 
regeneration projects which include major infrastructure projects and high 
rise buildings that are the common problem of cities in Europe, Far East and 
Middle East was strongly emphasized in the General Assembly of 
UNESCO World Heritage Committee in 2007 (Bandarin and Oers 
2012).UNESCO's Recommendation on the Historic Urban Landscape 
(URL-1) accepted by the General Assembly in 2011 and published in 2012 
is important in that it is the final product of this emphasis (Oers 2010).The 
main reason that UNESCO has adopted this concept is that cities, being the 
drivers of growth, are the centers of employment, innovation and 
creativeness. However, rapid and uncontrolled urbanization deteriorates 
the quality of the urban environment; increases the high number of 
monotonous buildings, loss of public spaces, insufficient infrastructure, 
poverty, social fragmentation increase and poses very signifıcant risks for 
cities. While cultural heritage should be preserved, sustainable goals of 
development should be achieved and the quality of urban life should be 
maintained. 

Indeed, 17 Sustainable Development Goals (SDGs) (URL-2) and 169 
targets accepted by the U nited N ati ons in 2015 to be achieved by 203 O have 
the principles that this process is human oriented, transformative, universal 
and integrated. The target no 11 .4 "strengthen efforts to protect and 
safeguard the world's cultural and natural heritage" (URL-3) emphasizes 
cultural and natural heritage integrity. 
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On the other hand, in reference to the outcome document "New Urban 
Agenda" ofUnited Nations Habitat ili in 2016 (United Nations 2017), the 
policy to integrate "culture" in the heart of urban development is maintained 
with UNESCO Global Report on Culture for Sustainable Cities, Culture: 
Urban Future(UNESCO 2016) . The main philosophy of this policy is that 
culture is the key to make a city attractive, creative and sustainable and that 
the history of humanity demonstrates us that culture is proven with images, 
heritage and traditions and stand right at the core of urban development. 
Cities cannot survive without culture, cities without any culture are only 
masses of concrete and steel where social degradation and breakdown is 
experienced; what makes the difference is culture (UNESCO 2016). 

When we look at the scope of the Recommendation on Historic Urban 
Landscape published in 2017 (URL-4) more closely, as a result of the 
interaction between natura} and built environment and layering of old-new 
urban dynamics , we see that the importance attributed to the concept of 
"historic urban landscape" has increased. With this increased importance, it 
is recommended to improve contemporary architecture and associated 
sensitivity in historic areas; not to ignore that city economies are built by 
extemal actors such as non-local tourism and urban investments and to take 
into consideration "originality", "integrity" and intangible valuein historic 
cities of today. 

Under the II.Defınitions (URL-4) sections of the Recommendation, the 
defınition of the historic urban landscape is given as: the urban area 
understood as the result ofa historic layering of cultural and natura} values 
and attributes, extending beyond the notion of "historic centre" to include 
the broader urban context and its geographical setting. in the 
Recommendation, this wider context includes notably the site's topography, 
geomorphology, hydrology and natural features, its built environment, both 
historic and contemporary, its infrastructures above and below ground, its 
open spaces and gardens, its land use pattems and spatial organization, 
perceptions and visual relationships, as well as all other elements of the 
urban structure. it also includes social and cultural practices and values, 
economic processes and the intangible dimensions of heritage as related to 
diversity and identity. 

This emphasis in the Recommendation is important because it shows the 
risks that cities are exposed to today: The historic urban landscape approach 
aims to preserve the quality ofhuman environment, understand its dynamic 
character and maintain sustainable use. The main goal of this concept is to 
integrate protection of urban heritage and the objectives of social and 
economic development and to establish a balanced and sustainable 
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relationship. The relationship between these defınitions and city aesthetics 
is too apparent to overlook; it is even possible to daim that the main axis of 
the historic urban landscape is the aesthetics concept. 

City aesthetics in the past-present-future relationships with lstanbul as 

an example 

When it is intended to make an evaluation about Istanbul with the 
perspective of historic urban landscape in order to manage the change while 
preserving past identity of a city, the city aesthetics concept will provide a 
wider scope. This article, with its limitations strives to compare the change 
in the historic urban landscape and thus the aesthetics of Istanbul in two 
main periods. The fırst period is between 1980 to 2000 in which neoliberal 
politics as part of globalization has started to be seen and used in Turkey. 
The second one is the period after 2000 in which these politics have become 
stronger and established themselves deeper (Boratav 2016). 

The 1980s, which started with economic, political and cultural 
transformations, also witnessed structural adjustments, which re-built past
present-future relations of cities in Turkey. These adjustments have become 
the determining factors for urbanization in Turkey and its inseparable part, 
city aesthetics. The article aims to understand Istanbul using the following 
questions: what are urbanization policies, institutional arrangements of the 
period; with what processes planning decisions and projects affect a space 
and what do these institutional arrangements affect on a space. And it does 
this by examining how experts defıned these periods in the articles 
published in "Mimarlık" (Architecture) journal and asking whether we can 
re-evaluate those periods based on these articles and looking at the most 
controversial projects of these periods. 

From 1980s to 2000s 

Before going into the dominant paradigms in the cities of Turkey in 1980-
2000 period when we look at the resolutions, conventions and 
recommendations of global organizations on protection and conservation, 
we see that the main theme is the "integrated conservation" approach. The 
most important of these documents; 1972 UNESCO Convention 
Conceming the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 
(URL-5) and European Charter of the Architectural Heritage declared by 
the Council of Europe in 1975 (URL-6), or Amsterdam Declaration as 
widely known and the Recommendation conceming the Safeguarding and 
Contemporary Role of Historic Areas (URL-7) which was built on this 
declaration and made it global. These documents are the main contributing 
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factors for UNESCO's decision to accept the Historic Urban Landscape 
concept and recommend it to member states. 

lf we look at the general politics in this period; Turgut Özal govemments, 
reforms to liberate the markets, new institutional arrangements and 
facilitation of investments are the standouts (Boratav 2016).We must stress 
that the critical element in the past-present-future relationship of cities is 
"investment facilitation". it was included in the system as tools of 
"exemptions" and "flexibilisation" in the general policy of eliminating 
everything that can jeopardise or reduce profıts in the markets. Privatized 
and prioritized construction rights started to have spatial visibility in urban 
areas (Harvey 2015 and Şengül 2001 ). 

With a retrospective evaluation, what lies under the problems experienced 
in urban environments is the shift of capital in cities to the real estate 
industry, which has low risks and high profıts. in addition to the above, the 
intermediary role of structural adjustments made to facilitate investments in 
urban areas should not be overlooked (Balaban 2011).Changes made to 
make the planning constitute more flexible led to the gradual disintegration 
of the system and make it impossible to manage. Regulations introduced to 
facilitate investments in this process have played a key role. With regard to 
urbanization policies, although there are policies to give local govemments 
the power and authority for urban management and planning processes, 
there are lands especially in city centers and on the coastline where the 
central govemment has the authority for urban planning and these lands are 
considered the most valuable investment areas. With the "Zoning and 
Construction Law" that became effective in 1985, which constitutes the 
most basic institutional arrangement in localization policies it was a period 
in which municipalities have the authority and power to approve plans. 
However this peri od also coincides with the time where central govemment 
had the control on municipal planning approvals and building permits in the 
Turkish coastline and very special lands in cities pursuant to the Law no 
2634 on Tourism Encouragement Law (Duyguluer 2014). This has many 
implications on cities but especially the following two are most striking: the 
fırst one is that municipalities with the new powers they were given made 
urban planning for areas much bigger than what was needed causing cities 
to grow uncontrolled invading the green countryside. The second one is that 
many parts on the Mediterranean coastline and historical sites and green 
spaces in Istanbul have been declared as development regions for tourism 
investment under the Tourism Encouragement Law, which is used by the 
central govemment as a very powerful tool. With the Tourism 
Encouragement Law, which acts as a very strong tool for the central 
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govemment, many areas especially on the Mediterranean coastline and in 
natural and historical places in Istanbul are declared priority tourism areas 
(Dinçer et al. 2011 ). During this period based on these two main laws, 
natural reserves, agricultural lands were open to housing developments and 
public lands were privatized. Parcels of land were created with special 
conditions for building developments on valuable lands in city centers, 
which did not comply with the urban planning decisions. it is possible to 
define this period with a striking example: Park Hotel. 

Park Hotel which started to be built in 1978 replacing the old Park Hotel 
which was not deemed to be worth registering by the High Council of 
Monuments and Sites (Gökdağ 1992 and Batur 1996)stayed in the public 
agendafor many years(Figure la and lb). 

Figure-la: ParkHotel Construction, 1993 Figure-la: ParkHotel Construction, 1993 
Resource: http://www.mo.org.tr/mimarlik Resource: http://earsiv.sehir.edu.tr:80/xınlui/ 
dergisi/ dsp _imageN avigasyon.cfm?YaziID bitstream/handle/11498/4326/001503355006.pdf?se 
=192&ResimID=327 quence=3 

The lawsuit opened for the annulment of the decision finally concluded in 
1993 due to the relentless follow up by the TMMOB Chamber of Architects 
and the public and the demolition ofthe building started. The construction 
process and the demolition process of Park Hotel which had a longjoumey 
that continued up until today and its half-finished/construction site 
appearance in the middle ofthe city is remarkable (İnce 2014 and Mimarlık 
1993). The impact ofthis abandoned construction ofa building which was 
used as a car park after its 17 tloors were demolished on the aesthetics ofthe 
city; the background of its construction- demolition - re-construction 
process are full ofimportant lessons. It should also be noted that similar to 
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Park Hotel, which still partly remains now, so close to 2020s, the 
skyscrapers in Zeytinburnu known as 16/9 cannot be demolished despite 
the court order (Uçman Altmış ık 2016). 

The criticism made within the context of past-present-future by looking at 
the systems, relationships built again with the start of 1980s and reflections 
of these on urban spaces seems to be mil der and more moderate compared 
to today's conditions. Kuban (1984) criticizes urban planners, property 
restoration experts and architects for the methods and practices they use in 
their professions and says, " ... an urban planner who do not start ta work 

with a concern on conservation and historical consciousness does not only 

destroy the historical character but alsa causes loss of quality due ta 

discontinuity". F or restoration experts and other experts, "... When a 

building is being restored, having a solid historical consciousness does not 

make a restoration expert a good architecture. And not every good 

architecture has the culture ta meet the requirements of historical content" 

and he summarises his main thoughts: " .. The properties and speed of a 

changing physical environment should be examined and answered in a 

diachronic perspective but with a synchronised attitude." in the article 
published in 1984, Kuban explains the situations in which integrated 
protection is required through his perspective and style. Two years later 
Kuban (1986) , in another article talks about other actors that create 
historical urban landscape: " ... physical productions of this new group which 

is not liked by the intellectuals who are more sensitive ta contemporary 

dimensions are ali around us; the ugliest of Ottoman mosques, the most 

hideous looking contemporary residential and commercial buildings; 

shanties and buildings that resemble shanties; urbanization with na 

planning, insufficient infrastructure based on demolition and destruction 

and speculation; annihilation of history and nature. Environmental 

pollution, lack of aesthetics, tyranny of laws and regulations and at the 

same time practices that strongly violate such laws ... ". This is the overview 
of the period from 1980s to 2000s .But he is still hopeful and says 
" ... however, we should not think that ali of these adversity are inevitable and 

we should not despair." Do the current events in our environment allow us 
to keep our hopes high? That is a difficult question to answer. 

We can get another interpretation of the period from Burak Boysan; in his 
article published in the Architecture Joumal he does not only criticise the 
interventions and developments in Tarlabaşı and Haliç in Istanbul in 1980s 
he also provides a critical foresight about the urban renewal approach in 
201 Os : " .. At le ast the housing developments during Menderes government 

were compatible with that period; they were a reflection of the globally 
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popular CIAM approach. It was uefortunate far Istanbul that the urban 

planning movements in the world were so closely followed during these 

carefree times but then Menderes period was scrutinised retrospectively 

when protective movements as a reaction to CIAM approach got stronger. 

What Menderes did when building new inner city roads and streets was the 

same as what was done ali around the world. When we look back to 

Menderes period instead of looking at protective urban planning which 

became popular in the world in the 1980s , that means that we follow the 

world thirty years behind ... "(Boysan 1987). Using Boysan's perspective; it 
is possible to say that an urban management which follows Menderes sixty 
years behind is being imposed vehemently with the "urban renewal areas" 
declared within protected areas in 2000s. Burak Boysan continues in his 
article " ... Then, what would remain of Istanbul? What distinctive qualities 

the city will have except far mosques and the Bosphorus? What would 

remainfrom what makes Istanbul, Istanbul? It was inevitable for Istanbul to 

change in the !ast thirty years but it was not inevitable far it to become tike 

any other city" (Boysan 1987). This comment on 2000 makes one think 
how the identity and aesthetics of lstanbul which are lost increasingly fast 
will be interpreted with the new building development relations which 
would be even deeper 20 years later. 

After2000s 

When we look at the 20-year period from the beginning of2000 to today, it 
should be fırst stressed that the approach to past-present-today relationship 
has evolved to integrated protection of natural and cultural heritage. 
Combined preservation of authenticity, cultural landscape, historical urban 
landscape, tangible and intangible values; the concept of cultural diversity 
are the important guidelines of this period. Many conventions and 
certifıcations such as Nara Certifıcate, European Landscape Convention, 
Budapest Declaration, Convention for the Safeguarding of Intangible 
Cultural Heritage, Faro Convention and Historical Urban Landscape 
Convention should be mentioned here (Dinçer 2013 ). 

in Turkey, 2000's is the period in which local and central govemment 
powers are in the hands of the same political party and restructuring of 
organizations is easier compared to the previous period. The system 
evolves into an environment in which replacement of old organizations 
with new ones and privatization is made easier and fait accompli is also 
made easier (Penpecioğlu 2013).Flexibilisation which changes the role of 
the govemment has signifıcant effects on the urban management as with all 
other issues. The rise in the values of urban lands especially historical sites 
in cities and coastlines and the use of these values as an urbanization policy 
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make their mark in this period. Another important development in this 
peri od is that while distribution of urban planning authorities to different 
organizations continues, powers bestowed on local governments are taken 
back by the central government (Duyguluer 2014 and Enlil et al. 2016). As 
Harvey ( 1985) stressed when evaluating the processes in which the capital 
invests in urban lands, the rise in the values of urban lands most notably of 
public areas and therefore the fact that urban management and investment 
decisions are too important to leave in the hands of local governments 
require institutional disintegration and centralization in urban planning and 
urban management. Local governments where required and central 
govemment departments and agencies in other conditions and situations 
use their authorities and powers making the settlement of capital 
owners/investors on urban lands easier (Keskinok 2006). 

in 2005, the Law no 5366 on Renovating, Conserving and Actively Using 
Dilapidated Historical and Cultural Immovable Assets was enacted to 
reinforce the influence of municipalities in protected areas however in the 
background the law deregulates the existing protection rules and facilitates 
investments. it is now known that through this law, past-present-future 
relationship of the district with the urban renewal projects in Sulukule, 
Fatih and Tarlabaşı, Beyoğlu in Istanbul was lost and the landscape of these 
neighbourhoods which had been valuable assets of the city were destroyed 
(Dinçer 2011) (Figure 2a and 2b) 

The Ministry of Environment and Urbanization created with the decree law 
no 648 in 2012 has the authority and power to make and implement all 
decisions on all types of urban planning on every parcel of land in cities, 
which is the strongest example of centralization. The TOKI project built on 
the coastal land of Ataköy, Istanbul using the increased powers of the 
Housing Development Administration (TOKI) is known to have violated 
all coastal land rules, principles of protection of natural and cultural 
heritage and legal norms. The human and vehicle traffıc caused by intense 
housing developments in this region constitute another aspect of the 
discussions on this matter. This example of losses in public areas is a proof 
that shows how the powers of the central govemment transferred the capital 
to the investor on a public land by disregarding, and disabling the law and 
urban planning organization (Akkoç 2015 and Dağlar 2016) (Figure 3a ). 

Privatization of public lands in the expensive districts of the city and urban 
planning by central management which do not comply with the approved 
planning decisi ons started after 1994 and gained speed after 2000 (Kılıç et 
al. 2014 ). The most striking examples are projects on public lands notably 

-270-



AESTHETICS OF THE CITY İCLAL DİNÇER 

Zorlu Center, Galataport, HaliçPort projects (Özalp ve Erkut 2016). Among 
these projects, "Zorlu Center" which was completed and rising on the parcel 
ofthe State Highway and is now a part ofthe city view (!) is a good example 
to understand how it affects the cultural landscape of the Bosphorus (Figure 
3b). 

Despite the "integrated conservation" approach for urban and natural areas 
today in general, in 2011, the transfer of power to take decisi on for natural 
protected areas from the Ministry of Culture and Tourism to the Ministry of 
Environment and Urbanization is a clear example to explain how the 
integrated conservative approach is understood in Turkey. This new 
institutional arrangement, which will clearly bring flexibilisation and 
facilitate investments, applies for natural areas in Turkey. This institutional 
arrangement, which threatened to tum Gezi Park, a green space used by the 
public in Istanbul into a development area, created an environment in which 
cultural landscape, social memory; reconstruction and many other concepts 
were questioned and discussed (URL-8). What is more, the real 
signifıcance of Gezi protest is that it represents the new social movement of 
civil organization in Turkey and that period is symbolized with these 
protests. This multilayered civil protest has become a signifıcant vehicle to 
include the concept of urban rights in the social memory. 

Tekeli separates this period from the starting conditions in 1980s and uses 
the term "growing of the scale" and tells that this occurs in three different 
ways: bigger areas of investment, higher investment capital and bigger 
construction sites in the city (Tekeli 1991). it is an undeniable fact that the 
almost 20 years of practice of 2000s is the instrumentalisation and even 
manipulation of urban planning and laws. Another very important 
difference of this period from the examples of 1980s is the de structions 

figure-2a: Sulukule Renewal Area, 2013 
Source: http://www.fatih.bel.tr/icerik/1155/ 
neslisah-ve-hatice-sultan-sulukule-mahalleleri
yenileme-projesi/ (access March 2018) 
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caused by privatisation of public areas and civil resistance against these. 
However, such civil resistance cannot be successful everywhere, every 
time. it should be remembered that we travelled from the example of Park 
Hotel in 1980s, which was a private property and could still be destroyed, to 
today's "Zorlu Centre" which rises on the State Highway Land after all legal 
tools were used to include this building in the cultural landscape of the 
Bosphorus, Istanbul. 

Figure-3a: Before and After Ataköy Figure-3b: Zorlu Trade Centre, 2013 
TOKİ Development Source: Nezih Başgelen 
Source: https:/ /mutlukent.blog/2014/ 
10/29/google-earth-tanikligiyla-1 0-yil-
once-1 0-yil-sonra-istanbul/#jp-carousel-
3045 

When we evaluate the period using two articles, one from the beginning of 
2000s and one from recent years to understand the change in the city 
aesthetics within the concept of past-present-future, it is possible to say that 
criticism is mostly concentrated on unlawful laws and city democracy. in 
his article dated 2000 Ekinci makes the following observations " .. . Jf a 

political attitude is not developed against those who fight far protection 

while transforming the looting period into an established economic policy, 

all these self-sacrificing effort ta keep the history and nature alive will be in 

vain ... " (Ekinci 2000) The practices in the past 17 years show that 
neoliberal urbanization policies have strongly established and the efforts 
for protection is not sufficient. Thus in his article published towards the end 
of the peri od Tekeli notes the following " ... in Turkey the dynamics that led 

ta the democracy crisis and urban problems and the normative framework 

that provides the hasis far urban interventions indicates what approach 

should be taken to solve problems. Unless our understanding of democracy 

is prevented from being instrumental and made deeper .... this crisis will 

remain" (Tekeli 2014) and referring to the upcoming 2014 selection, he also 
emphasizes that the main responsibility of political parties is to answer to 
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the question on how the quality of democracy can be improved. About the 
power relations between local and central govemınents, he comınents 
" ... The central-local government relations need to be rearranged in order 

to overcome the democracy crisis and reinforce loca! democracy. Political 

and bureaucratic actors of the central government today think that it is their 

right to impose anything on loca! governments. Of course the central 

government should establish a relationship, cooperation with loca! 

governments in many projects. Building this relationship with one side 

dictating everything cannot be compatible with a democratic regime. This 

relationship must be based on negotiation ... "(Tekeli 2014) The democracy 
concept emphasized by Tekeli and the suggestion to reorganize central 
govemment-local govemment relationships warrants that the power
hegemony-production of space concepts of Lefebvre and Gramsci 
indicated in the introduction sector should re-evaluated together. in this 
regard, management of urban changes based on past-present-future 
continuum becomes important. Similarly, it also indicates that the patlı to be 
followed to improve and reinforce city aesthetics over time, as 
recomınended in the concept of historical urban landscape pas ses through 
urban democracy. 

Conclusion 

This article aimed to examine city aesthetics, maintenance of identity and 
change management and used cities in Turkey, which transform fast every 
day as examples. Questions were asked about the power-space relationship 
with the Historic Urban Landscape approach developed as a perspective in 
the past-present-future relationship. What we see in the last 40 years of 
Istanbul is that change management and city govemance are deeply 
interconnected. Therefore, the struggle "to be involved in the decisions 
about the city" should get stronger. in connection to the "struggle to be 
involved", it is very clear that the concepts "own and defend the city as its 
owner" and "right to the city" should be more used and practiced as the main 
paradigm of the present and future. Moreover, this as stated by Tekeli 
(2014) is the struggle for democracy. 
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Chapter 8 

GRACE OF THE CITY: 

Roman F oundations 

Nevzat ÇEVİK 
Prof. Dr., Akdeniz University, Faculty of Literature, 
Department of Archaeology, Antalya, TURKEY 

No creature tries to build the nest where it lives to be aesthetical, but only to 

be functional. it is only man that wants to embellish where he lives. 

Aesthetical sentiments are only for the civilized people. it is these 

aesthetical sentiments that carry the people forward in civilization, and 

demand the berter and the more beautiful. F or this reason, the most 

important indicator of the process of civilization is the city and buildings we 

live in. The aesthetic development quality of human settlements presents an 

equivalent level to the degree of civilization. The development of 

civilization is reflected best by spaces, and even more by communal spaces. 

Beginning with a four walled shelter, then an entrance and rooms, then an 

oven-kitchen, yet further the bath and fınally the toilet being added to 

human spaces and the formation of the modem day residence context 

depicts the advancement of civilization reflecting upon space very 

illustratively. Throughout the processes of societal development, 

socialization and political structuring, as the society and govemment get 

organized, administrative cities and monumental buildings start to get built. 

When Boğazköy was built as the capital of the fırst empire of the world, the 

fırst monumental architecture was bom as well, and monumental castle 

gates were decorated with grand reliefs also for the fırst time. The place was 

no more a village, and it now had to have architectural aesthetic value, so as 

to express capital signifıcance. 

Every city has its own aesthetic. The divergence originates from the nature, 

climate and historic-cultural aggregations of their localities. lts originality 

depends on its affinity with these local values. The plethora of aesthetic 

values at the city has aggregated as a result of it taking on different cultural 
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loads along the course of its thousands of years of life. Some cities are like a 
summary of all those eras it has lived through. The grandest monument 
thereof is Istanbul. Such historical metropoleis have no single source of 
appeal. in other words, the historical appeal observed today doesn't belong 
to a single culture or a period of time. Come to think of the most 
monumental Ottoman mosques being on one side, and Haghia Sophia, the 
masterpiece from the Eastem Roman capital, on the other; and others and 
more of those earliest settlements of the ancient capital that get unearthed in 
metro excavations. And runningjust alongside, the very reason the city, that 
is weaved with magnificent buildings in all periods, was founded here, the 
Bosphorus: Or the grace of nature that has put man onto building graceful 
settlements. The Bosphorus of Istanbul, on whose banks formed the 
capitals of empires that ruled the world for over 1500 years. A center of the 
earth. 

As the hosts of the past, the Original surviving fragments of the city, for 
today, are like some kind of permanent installations with the memory loads 
on their back, like some kind of cabinet of curiosities. Moreover, these 
monuments installed by history, with their visual differences they have 
brought in from their own times, also save the people of the city from having 
to live only in the present time (Çevik 2015, 151-163): A citizen having his 
breakfast in the modemity of his 21st century home, may as well have his 
coff ee at a cafe from the 18th century and then go on to dine in a 19th 
century pavilion, then retum home walking on 20th century sidewalks. it is 
the city of the many aggregated times itself that makes one live that daily 
story as though through a time tunnel. The stock from the past of the city 
may not always contain aesthetic architectural value, but even so the beauty 
here comes from the building being the conveyor of the moments it has 
witnessed and joins with the aesthetic. it is also important for being a small 
part of a larger story. Even though the classical chandelier hanging from the 
ceiling has present times electricity connected, the ceiling around the 
chandelier is baroque. A factory building dating from the Early Republic 
may not be an architectural work but it is still valuable for the city for the 
rich memory load originating from the partner density of an industrial 
complex. Or perhaps I'd only like to show my grandchild, the primary 
school I went to ... This is not a remnant or nostalgia of the past, but the 
preservation plan incepted into the mind by feelings taking refuge in the 
past that don't want to be left pastless for the tomorrow, and it is the grace 
filtering from the collective past. 

After cities with road networks and other urban connections formed by 
random development and also those dependent on the natural form and 
properties of the terrain as a result of random development, it was 
understood for the first time that a city should be designed from ground up 
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with all components integrated much like a house, as a common space 
where all social needs are met, and the grid planned cities were bom. it is 
understood that this developed and spread parallel with the Greek polis, 
which is a political union defıned as a city state containing the villages 
around it and more often than not bounded by natural borders. As such the 
cities were developing as they grew like a human, and as its institutional 
organization developed, it found spatial-areal counterparts in the city. 

Disorderly planned cities were formed by the natural growth/development 
of villages. The development of the city was left to not a single authority, but 
to the hands and wills of the individuals. The factors that characterize the 
city are oftentimes the natural properties of the terrain, the distribution of 
buildings on the terrain and sometimes the clustering of social groups. 
Different groups from different cultural origins give rise to different artistic 
and architectural traditions in the city. 

Cities of ancient periods were predominantly disorderly. Especially the 
great and famous cities like Athens and Constantinople have carried on this 
disorderliness. Orderly and disorderly settlements are just like the 
difference between the life form of a wildling bom and raised in the forest 
and a person shaped through schooling in the city. 

Orderly planned settlements were able to appear only when the society that 
has been living for thousands of years in disorderly plans has fınally 
achieved the adequate development level. The land was made available to 
the individuals' use only after being partitioned by the authority of the 
settlement regarding a plan where many common matters were taken into 
consideration. The city has to be in the process of being founded for the fırst 
time, in order to have this planning opportunity. For that to happen, 
population movements aiming to live a settled life again after a departure 
from crowded settlements to found new ones, or mandatory displacements 
such as those due to earthquakes or wars, were necessary. Orderliness 
induces a hard and geometric structure in the plan. This especially becomes 
apparent in the streets being laid out without regard to the shape of the 
terrain. This grid-like city plan has been called 'the Hippodamic style' in the 
present day, after Hippodamos, who is referred to in Aristo and other 
ancient writers. Aristo, oblivious to the grid planned 7th century settlement 
at Van - Zemakitepe, has written that Hippodamos the Milesian invented 
dividing up cities and divided Miletos fırst and then Priene (475-450) after 
it. Dictionary writers of Early Medieval Period have described him as a 
'meteorologos', or in other words an architect. Grid plan has been developed 
during the Hellenistic and Roman periods and became a widespread city 
model around the entire Mediterranean world. 
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The Greek city, which has become extremely flamboyant and functional 
during the Hellenistic Period, had appeared with the aim of solving the 
problems of founding new cities or redesigning an existing city. The city 
was being formed by aesthetics now, having gone beyond functionality 
alone. The feudal sovereignty system of the Classical Period and the 
matching city (Kolb 1992, 9-31) was replaced with the parliament-ruled 
democratic model in the Hellenistic Period, and signifıcant advances in 
architecture were achieved. The new city started to change rapidly to meet 
the increasing demands ofthe people. The Hellenic culture didn't leave the 
cities to grow on their own, but instead brought about some solutions to city 
planning with their inventive geni us (Wycherley 1993, 13ı - Arts and culture 
having attained a very high level in Westem Anatolia caused Rome to fail at 
forming a completely Roman culture in this region. The situation was the 
same with Southem Anatolian coastal settlements. it underwent heavy 
Romanization (Wurster 1996, 161-174) but it was always possible to see 
intense influences from the Hellenistic Period as well. This model is the 
urbanism of a Hellenistic-Roman common character, exclusive to Asia 
Minor in the entire RomanEmpire (Owens 2000, 125; Parrish 2001, 9-41). 
Colonnaded avenues and building types with no precursors such as the 
bathhouse and the arch and the aqueducts, being the epitome of 
hydrological engineering, clearly showed that regional urbanism-culture 
has changed, and that Rome is now here. Anatolian urbanism, which started 
at the start of the 1 st millennium BC and signifıcantly developed in the 
Hellenistic Period (Perkins-N evett 2000, 218), has left a high quality 
urbanistic legacy for the Roman Period (Yegül 1995, 77-95) and has formed 
influences strong enough to even express itself in the dominant urbanism of 
the Roman Period. Even so, Roman urbanism still presents a series of 
novelties, which have to be evaluated with its city planning and original 
buildings, as a wide spectrum phenomenon (Ç evik et al.201 O). 

Architecture and urbanism are the fıelds where the most advances are 
observed in the Roman Imperial Art. Rome has a very special place in the 
history of architecture and urbanism. Roman architecture is fırst and 
foremost an architecture of cities. Roman urbanism has deep roots and it has 
also shown much progress in the Imperial Period as to lay the foundations 
for modem urban conception (Robertson 1969, 186). When planning and 
building a city from the ground up, Romans didn't allow the city to grow 
rampant, but instead they have built it systematically. The system was 
fundamentally based upon military strategy and planning. The evolution of 
architecture from horizontal growth to vertical development formed the 
most signifıcant difference of the Roman city. This development originated 
from the upper structure-roofıng systems being very advanced. With the 
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buildings rising up, the increased load on the city had made new solutions 
regarding infrastructure mandatory. As a result advanced avenues, side
walks, drainage, water supply systems and the details like has developed. 
Rome's advancement in engineering became the driving force for the cities. 
From then on, any desired amount of water could be supplied across any 
distance, waste could rapidly be removed from the cities. They could also 
cross valleys easily by roads and bridges. Of course opus caementicum 

( concrete) had great role in all this development in civil engineering. 

Presenting a visually, aesthetically and functionally livable city to its 
settlers was the job of urban planners/architects (Owens 2000, 4). Cities 
were being structured parallel to the ruling policy as a strong and 
fundamental device in forming and harmonizing the society. The locations 
at the city and the activities at the locations were being designed "user 
friendly" so as to encourage the people to embrace their city (Perring 2000, 
279). All personal and social needs being met by architecture was 
principally important. The structures corresponding to these, although 
having formed differently in every city due to natura!, economic and 
cultural conditions, had similar fundamental principles and forms. Roman 
Era builders found the opportunity to realize grand building projects 
especially in the peace, security and prosperity period brought about with 
the Pax Romana (Kolb 1992, 28; Kolb 2008). When the Romans started to 
build their ideal cities, they inclined toward the designs of castrum or 
military camps, and built their cities like that. There were 2 main avenues in 
the city intersecting in the middle: Carda in the north-south direction, and 
decumanus in the east-west direction. "Cultural and intellectual properties 
of the ancient cities is provided by institutions (forums, temples, basilicas, 
stoas, gymnasia, bathhouses, theatres ). However it is the avenues and 
streets that bring these institutions forward and vitalize them. The streets 
gaining prominence with porches, archways, portals and arches; expanding 
with town squares and clearings; getting honoured with fountains and 
monuments; through uniting with each other add meaning and life to the 
coalescing city texture" (Yeğül 1995, 77). "Streets are the most important 
organ in the urban texture: they create a communication skeleton that 
frames and intensifıes a large part of urban life-the urban armature-" (Mac 
Donald 1986, 29). Optical relations between the buildings and their 
connections with city arteries were also well designed in Rome. The main 
contribution of Rome was it revolutionizing not only the city itselfbut also 
the buildings which are the particles that form the city: Many new building 
types such as the Bathhouse, Monumental Arch and Amphitheatre were 
added into the history of architecture. And these new buildings had the 
power to revolutionize social life and alter the city design and effects which 
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already belonged to the privileged. Apart from this, when the respect 
arousing architectural forms of noble dwellings transformed into shops, 
they started to get corrupted by their facades formed with extravagant trade 
signboards and commercial activity. Magnificent monumental capacities 
and sizes were achieved such as the 50.000 seat capacity ofthe Colosseum, 
250.000 for the Circus Maximus, the gigantic 120.000 m2 Baths of 
Diocletian, in the wall heated halls ofwhich some 3.000 people could batlı 
at the same time. All of these consisted the city which was focused around 
the forums that formed its heart (Wallace Hadrill 2000, 245). it had no more 
connection to the agora of the past: the forums were like meeting grounds 
for the different aesthetics of the city. Not only did the most outstanding 
civic buildings of Roman architecture with its dominant facade 
architectural tradition around these introvertive architectural stages, but 
also, magnificent monuments were placed on their central spaces. The 
forums were just like an architectural exhibition. A dynamic exhibition 
rebuilt and re-formed with a different aesthetic conception and a new 
pretence with every new emperor. An exhibition where the contenders are 
emperors. While the people living in this exhibition was priding for being 
Roman and embracing their government, the power of the emperor who got 
it built was being certified. 

it should not be forgotten that Roman art and culture are cosmopolitan, 
bipolarized, eclectic and replicating, by the aspect ofbeing an imperial art 
formed through assimilating Etruscan, ltalic and Greek elements. The same 
effects naturally also hold for urbanization. in Anatolia, where the 
Hellenistic Period was experienced in all its brilliance, however, the 
situation is somewhat different. The fact that the settlement was built 
upon/into the then present city texture in the Hellenistic cities that Rome got 
into its dominion precludes an expectation for a pure Roman settlement. 
Earlier characteristics stand out in urbanization too, as is the case with 
individual buildings. 

Speaking of city and urban aesthetic, Rome is the first civilization that 
comes to mind. Even though the tradition of very majestic buildings had 
started in the High Classical Period, and this had become a foundation for 
thereafter, it was the Roman civilization that assimilated all this and created 
magnificent cities with extravagant buildings. This is demonstrated by its 
preference for more lavish architectural styles like the Corinthian or the 
composite style. Rome directly aimed to create a visual effect, as it 
prioritized the visible facade of the buildings and left the back and sides 
unelaborate. it creating aesthetic wonders by decorating the monumental 
architecture on the visible facades of the buildings attests to this. Hasn't the 
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replicationism in Roman art been bom of the need to meet the demand of 
statues for the gigantic architecture? 

The architects of buildings in the Roman peri od are usually unk:nown, even 
though the names and masterpieces of some such as Apollodoros, the 
famous architect of Trajan, are known. Because, it was the employer, not 
the architect, that was important. Resources of the modern city regarding 
planning, technique, material and aesthetic were formed principally in the 
Roman Imperial period, and went on to create the classical European city 
texture through the Renaissance. Rome has planned the aesthetic within 
functionality: it has created city focal points with avenues and forums, and 
the organization of these areas were executed with sophisticated visual 
evaluation concems. The architectural aesthetic of the buildings were 
supported with statues and reliefs alongside the architectural decorations, 
and a monumental beauty, which brings together the powers of different 
fıelds of art in their buildings was achieved. The functional spaces 
developed as a result of outward architecture not only met the needs, but 
also satisfıed the feelings with the elegant artistic pleasure, and the people 
intemalized their love for the city they lived in through the buildings, and 
formed the life they desired therein. Even though the Roman period is an era 
when the rulers contested in a show of power through architecture, it also 
became an era that won the public with cities and architecture with the most 
monumental examples of buildings put into the service of the people such as 
bathhouses and theatres, it strengthened citizenry and raised the quality of 
the people with the aesthetic they lived in, and made the citizens embrace 
their city. The environment of competition created by the empire, the rich 
nobility were constructing various buildings and were sponsoring shows in 
order to earn honorary titles. For this reason as well, even though it was to 
make political statements through architecture that was the main point in 
Rome, this still resulted in the development of architecture and decoration 
(Owens 2000.124). Gaining fame and the favour of the public by 
developing the city and constructing buildings that presented them lavish 
facilities was widespread among the elite patricianry. The founding and 
development processes of cities were most of the time based upon a few 
cultured and distinguished elitists. Accordingly the local gentry of the 
settlement and the economic-political up and downs they go through, often 
reflected upon the fate of the cities. A prime evidence of this is Rhodiapolis 
in Lycia. Almost all important buildings of the city -theatre, stoas, temple 
and sebasteion ete.- were constructed by Opramoas, the richest euergetes of 
the time. The famous physician Herakleitos, a compatriot of Opramoas, has 
built a hospital and a library at the city (Çevik et al. 2010). Sometimes a 
couple of good men like them are able to promote their village into a city 
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The magic and grace of the cities thus originate from the intellectual graces 
and modem life passions ofthose that live there. The more intellect and the 
more interest you have towards arts and the more wealth you have, your city 
will be as much as that. Ifyou are civilized, you will have a grand city, or 
you could have a cave if you are a savage. If you have poets and writers, the 
walls will sing; if you have sculptors and artists, the nature becomes an easel 
for the city. If art touches the streets and squares, a settlement would 
become a city, or if not, it would become but a large village. 

Like most civilizations, buildings had only as much importance and quality 
as their functions in the Roman civilization as well. A temple dedicated to a 
god could of course not be the same with a dwelling. However, contrary to 
earlier societies, the important public buildings of Rome had become much 
grander than religious buildings. The primary goal was to meet the civic 
social needs. In Roman urbanism, every settlement type had its own 
properties and had strong relationships that complement each other with it 
(Çevik 2008, 189-233). A garrison, a farmstead, a village, a harbour and a 
city naturally had different textures (Radt 2001, 43-56; Courtils - Cavelier 
2001, 148-171; Tietz 2006, 821-828). For example while in Myra, where 
we are directing excavations, there is a metropolis with a 11.000 seat 
theatre, a bathhouse and other buildings (Çevik 2010, 53-82), whereas in 
Andriace, which is its harbour, only had necessary harbour facilities. The 
Horrea Hadriani, which today is the Museum of Lycian Civilizations, the 
Agora, harbour structures, ship sheds, bathhouse and dwellings met all the 
needs of a harbour settlement (Çevik et al. 2014). So here, although the 
grace of the city was observed with simplicity, the real grace was the perfect 
functionality. Patara, where the city formed around the harbour, had 
become one ofthe most important metropoleis on the Mediterranean coast 
of Anatolia. In Patara; a rich reflection is observed of the Roman Imperial 
Period, in which city planning, architecture, building types and technique 
has radically changed (Işık 2000; Çevik-Aktaş 2016, 16-23). A proper 
harbour metropolis has formed there, as fitting for the distinguished capital 
of the distinguished province. The distinguished province (Çevik-Aktaş 
2016, 16). The sensible organization of architecture and urbanism 
regarding life in these metropoleis, the necropoleis around them also had an 
impressive organization imitating the organization of the cities ofthe living 
or even describing all their social castes and relationships (Çevik 2006, 
175-207; Des Courtils 2001,148ff.).

A few downsides can also be stated about Roman urbanism. First would be 
the inclusion of industrial production in city quarters. Whereas the industry 
is out of the town in Greek cities. Another downside is the increased 
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population density brought about with the increased height of the buildings 
but without suffıcient infrastructure. it could be said that the benefıts as well 
as downsides of modem cities are inherited from Rome. 

Urban aesthetic -along with architecture- unlike other objects d'art, not 
only expressed an aesthetic that was looked at or held in hand, but also that 
which was entered into, or lived inside of, and requites the most signifıcant 
functional beauty in life. 

I'd like to consummate this article with a few questions: 
1. In the future, by which properties will the 21 st Century Turkish
Architecture be defıned?
2. Is chaos totally unavoidable even in the most harmonious of cities? Is
what we call a city only the order of the chaotic?
3. Are streets and avenues the space left from buildings? A device to only
reach them? Or are there distinct architectural entities themselves?
4. Is it right to forcibly try to use cities and buildings made regarding the
circumstances of their time in following periods even when they can't meet
the lifestyle needs of the new time? Are not the different periods oppressing
each other? Or is not using them merely standing by and watching as they
die?
5. In antiquity, there was no metro, no arrangements for the handicapped, no
power lines, no fiber cables, no airports, no trucks, no gas stations, no air
conditioning ... And tomorrow will bring those that aren't there today ... Is it
right to compare the settlements of distant times and distant cultures? Or
perhaps could a city be attractive to a culture but repulsive to another?
6. Now we are talking on City 4.0. What will be the topics of City 5.0 in the
not so distant future? (See. Çevik 2019, 61-66)
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There is a close correlation between meeting a person's expectations from a 

city and social status, security, belonging, reputation, inte11ectual-aesthetic 

satisfaction. The built environment affects human psychology in an 

aesthetic context and at varying scales. in the environmental context, 

aesthetics could be categorised as formal and symbolic. The visual quality 

ofa cultural landscape object inside the area of perception is an important 

concem. Formal aesthetics is sought in natura! and artifıcial environmental 

features like shapes, proportions, rhythm, scale, texture, colour, light 

intensity and shadows. According to Pragnanz, visual composition can be 

regarded as "good" to the extent a11owed by aesthetic conditions. "Good" 

must embody symmetry, harmony, order and plainness. There is an ongoing 

debate about the formal aesthetic concems of the artifıcial environment. 

People live in a dense built environment inside cities, and this requires the 

measurement of urban aesthetic value and facilitates public participation in 

new decisions and policies. Regarding measuring aesthetic value, surveys 

are a method used to understand public perception and preferences. in this 

study, surveys were made using images from different perspectives of 

Antalya, which is a predominantly tourism oriented city. The surveys were 

used to make assessments to measure participants' perception in terms of 

formal and symbolic aesthetic understanding. 

Introduction 

Aesthetics might seem as an easy concept to define but people have 

difficulty giving a precise defınition of the word. This is nothing new. A 
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member of the Sceptics School, Socrates has shown that it is not easy to 

precisely define any well-known and popular concept. His method to fınd 

the most correct defınition of any of concept was irony and meiotic (Çelik 

2012:35). The sceptics argued that the truth cannot be known, told or 

understood. Socrates, who was raised according to the sceptic tradition but 

later became an objector, believed that questioning was the best way to 

uncover the truth (Uslu 2011:74). This points out to another unsolvable 

philosophical problem: Is information objective or subjective? 

Similar to the dilemma above, there is the question about aesthetics, defıned 

by Baumgarten as the scientifıc discipline that investigates common 

knowledge. Is beauty in the object itself or a quality attributed to the object 

by the onlooker? A question that has been asked for centuries (Lothian 

1999: 177). The tradition starting with Plato argued that beauty is in the 

object itself and that beauty can be perceived by understanding the idea 

behind the object (Lothian 1999:178, 2017:55). This has led to the 

emergence of objective paradigms in scientifıc research that argue that the 

aesthetic value of an object can be revealed by measuring the unitary 

characteristics of the objects (Daniel and Vining 1983 :40). That said, the 

subjective paradigm fırst put forward by Kant argues that the aesthetic 

features of an object are the values the subject attributes and is another 

perspective on aesthetics (Lothian 1999: 179, 2017 :5 8). The impact on 

scientifıc research about aesthetics was that subjective approaches like the 

psychological model and the phenomenological model emerged, which 

measured psychosocial variables (Daniel and Vining 1983 :44 ). 

There are several studies attempting to digitalise aesthetics and identify 

indicators related to architecture and urban aesthetics (Nasar 1994:378, 

Nasar 1989:235, Nasar and Purcell 1990:169, Gifford et al. 2000:163, 

Gifford 1980:386). Today, these studies are carried out in scope of the 

discipline of environment psychology (Steg et al. 2015:4). Although 

environment psychology was initially coined architecture psychology 

(Steg et al. 2015 :5), subsequently the discipline of environment psychology 

emerged after the scope of research was broadened to include natural 

landscapes in conjunction with environmental awareness and cultural 

landscapes created by the interaction of humans and nature (Steg et al. 

2015:5). 

There is a coherent fınding suggested by these studies. The majority of 

studies assert that sceneries dominated by natural elements are much more 

preferred to sceneries with built environments (Kaplan and Kaplan 

1989:61,Kaplan et al.1998:5). This resulted in questions like what are the 
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shortcomings ofthe built environment (Nasar 1994:378) or the differences 
of opinions between designers and architects (Gifford et al. 2000: 163, 
Gifford et al. 2002, N asar and Purcell 1990: 169). Research in this area 
concluded that some characteristic features of buildings are more preferred 
while other structural characteristics are less popular (Gifford and Mc Cunn 
2015:88). For example, while buildings with complexity or those lacking 
detail are less popular; below moderate complexity is preferred, but 
opinions change when complexity reaches moderate or above. This is 
coherent with Walker's (1970:619) relation established between 
complexity and preference (Walker 1970:619). Also, İmamoğlu's (2000:5) 
findings suggest that onlookers are generally excited to see structures that 
have familiar designs, a certain degree of order and below moderate level 
complexity (İmamoğlu 2000: 12). 

Meanwhile, the style of the building is also a factor that affects preference 
(Gifford and McCunn 2015). For example, Nasar's (1989:238) study 
suggests that Tudor style or farm-house style homes (with steep roofs and 
wood beams bearing decorations) are preferred by a larger number of 
people compared to other types of buildings (Nasar 1989:238). However, 
Mediterranean style buildings (with low wooden roofs) were less preferred. 
Of course, these studies have been carried out in Anglo-Saxon societies and 
thus reflect choices made by these groups based on the demographic 
characteristics of users residing in these locations. Diff erent environment 
psychology studies carried out in Turkey with broad participation focusing 
on traditional and/or modem residential architecture could confirm or 
contradict these findings. Phenomenological environment aesthetics 
studies focusing on traditional buildings have been carried out in Turkey 
(Kavas 2008:4, Kavas 2016:15). However, most of environment 
psychology studies with broad participation were found to be generally 
about modem residences (Çubukçu and Akgül 2007:110, Ekşioğlu 
Çetintahra and Çubukçu 2011 :5, Çubukçu and Girginer Akdeniz 2006:20). 
in this regard, because there are only a limited number of studies on both 
traditional and modemarchitecture (İmamoğlu 2000:12), it is thought that a 
detailed study with broad participation could make significant 
contributions to science in Turkey and world literature. 

Buildings are the basic element of built environment studies. However, on 
the basic level built environment and the features associated with the built 
environment are the outer shell and the front façade ofthe building (Gifford 
and Mc Cunn 2015:88). There are certain limitations to focusing only on a 
single building. However, studies on historic buildings have shown that 
they are preferred by a larger number of people for a few reasons including 
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the front façade evoking a feeling from the past, no exaggeration in detail, 

and being attractive for its chamfered exterior or original texture; and when 

this creates the urge to explore, the amount of preference increases even 

more (Frewald 1989:5). 

Although the features ofa building make it preferable, the building must 

exist within the context it belongs to, starting from the planning stage and 

must also conform to what the landscape it exists in has to offer. ünly a few 

socially disconnected people can maintain their psychological wellbeing. 

Likewise, it is unlikely that a building disconnected from its surrounding 

landscape will be successful. The building should be located in context of 

its landscape or scenery and should be designed with regard to the scenery. 

üne of the landscapes with highest economic and spiritual value are coastal 

landscapes. The water factor in coastal landscapes signifıcantly increases 

the quality of the area. it increases preference in the landscape and is a factor 

that makes people chooses such loca ti ons even if the water is of poor quality 

(Kaplan et al. 1998:15, Oktay 2011:186). However, considering studies on 

landscapes and the suggested theories, there are also certain common 

characteristics for not preferring a particular landscape (Kaplan et al. 

1998:15). For example, landscapes with vast open space featuring little or 
no focal aspects or on the contrary, enclosed landscapes with visibility 

limited due to obstacles (buildings or vegetation) are less preferred (Kaplan 

et al. 1998:18). in contrast, sheltered spots overlooking landscapes with 

good scenery (Appleton 197 5 :7 5) and flat areas with evenly planted rows of 

trees that do not block the view are very popular (Kaplan et al. 1998:15, 

üktay2017:55). 

Coastlines are rich landscapes that feature transitions from land ecosystems 

to aquatic ecosystems. These ecosystems are fragile and it is important to 

preserve them. However, the pressure of built environments is damaging 

these areas and making them lose their qualities. We face an important 

question. Consistence between coastal landscapes and built environment is 

an important issue. Another question is which formal features of the built 

environment threaten this consistence. üne more subject worth 
investigating are the responses demographic groups give to different 

images. This study aims to evaluate the harmony between coastal 

landscapes and built environment in the city of Antalya with the help ofa 

survey. 

2. Material and Methodology

2.1. Material

The main materials of the study are the 1 O photographs that represent
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different coastal uses and sceneries from the Antalya coastline and the 

online survey form which utilise these photographs. 

2.1.1 Visual Representations (Photographs) 

Photographs were taken using a digital camera with a 33-mm lens and focal 

ratio off/2.4. Some ofthe photographs were pieced together on Photoshop 

software to create wide angle panoramic images about the area. The 

photographs were taken in the April-May 2017 period. The sampling ofthe 

places was carried out in context of two basic principles. Five of the 

photographs were taken from a sea to land perspective (Crown Plaza, 

Lighthouse, Konyaaltı Silos, Konyaaltı Cranes) while the other five 

photographs were taken from a land to sea perspective by including the sea 

but focusing on the coastline in the frame (Konyaaltı from Işıklar, Castle 

Arsenal, Castle Main Door, Lara Apartments, Lara Sea). Photographs were 

uploaded on the website hosting the online survey at 72 dpi resolution. The 

survey was designed to have one photograph on each page. 

2.1.2 Survey 

The survey was developed online. A service was purchased from a website 

that works on research conceming survey work. The survey is constructed 

in two sections and for each photograph two questions have been asked 

aimed at measuring symbolic and formal aesthetics. Nasar (1994) 

suggested that three types of abstract and aesthetic features played a role in 

revealing certain judgements. These features could be categorised under the 

headings formal, symbolic and schematic. This study did not include a 

question aimed at schematic assessment. However, a question each was 

asked for every photograph aimed at symbolic aesthetics (building -

landscape harmony) and formal aesthetics (which element impairs 

harmony). The second part of the survey contains questions aimed at 

determining demographic variables like age, gender, occupation, income, 

ete. Surveys were sent to 100 people by e-mail and 69 agreed to participate 

and answered the questions. Surveys were accessible between August

September 201 7. 

2.2. Methodology 

The methodology of the study is based on the psycho-physical model which 

attempts at measuring association between the objective features of the 

aesthetic object and the user's subjective assessment on the aesthetic object. 

A regression model was developed as part of the study aimed at determining 

subjective components that affect harmony in coastal landscapes. For this, 

answers to the second question were coded as dummy and a separate 

column was added for each option. Later, a phased regression analysis was 
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carried out in which answers about the harmony of the scenery were defıned 

as dependent variables while the forma} features of the scenery were 

defıned as independent variables. Additionally, chi-squared tests, t-test and 

one-way analysis of variance (ANüVA) tests were employed to measure 

the impact of demographic data on harmony. Frequency tests were also 

used to describe demographic data and the factor that impairs harmony, 

while mean values were identifıed on answers about perceived harmony in 

context of defıning statistics. Standard deviation from this mean value has 

been presented. 

3.Findings

A total of N=69 people participated in the survey. 49.3% (N=34) of

participants are male and 50. 7% (N=35) are female. The majority of survey

participants (34.8%; N=24) are in the 18-24 age group. This group is

followed by the 34-50 age group with 33.3% (N=23). 23.2% (N=16) of

participants are in the 25-33 age group while 5.8% are from 51 and above

age group. However, two (2.9%) of the participants did not indicate their

age group. The majority of participants reside in Antalya (69.6% N=48)

while the remaining 29% (N=20) reside outside Antalya. üne participant

did not indicate his/her place of residence. in terms of income level, the

majority of participants have an income between 0-3001 TL (46.4% N=32);

followed by the 3,001-5,000 TL income group (24.6% N=l 7) and the

5,001-10,000 TL income group (21.7% N=l5). üne participant (1.4%)

indicated an income of 10,001-20,000 TL while two participants (2.9%)

indicated an income of 20,001 TL and above. Two participants did not

indicate their income level. An investigation of participants' occupation

revealed the following fındings: 40.6% (N=28) of participants are students,

34.8% work in the private sector, 17.4% are academicians, 1 .4% are public

workers, 1.4% are unqualifıed workers and 1.4% are unemployed. Two of

the participants did not indicate occupation.

Table 1 provides the order of photographs based on the mean environmental 

harmony scores allocated to the photographs shown to the participants; as 

well as the scores linked to the preferred changes that would increase 

harmony in the photographs. According to the table, the scenery 

photograph taken from Karaalioğlu Park towards the Taurus Mountains is 

the most admired scenery. This photograph, which received a mean score of 

4.01, is clearly perceived as the photograph with most harmony. The 

features that participants would prefer to change are also quite similar. This 

can be understood from the insignifıcance of the chi-squared test results 

performed to compare the answers on harmony and features participants 

would prefer to change(X2=18.598, df=16-l p>0.05). In other words, the 
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suggestions put forward for this photograph are not dominant over each 

other. This photograph is followed by the photograph taken from Castle 

Arsenal Tea Garden towards the harbour/marina, which received a mean 

score of 3.82. The tests performed to compare the answers on harmony of 

the photograph and features participants would prefer to change in the same 

photograph also found that the suggestions put forward for this photograph 

are not signifıcantly dominant over each other (X2=23.598, df=16-1 

p>0.05). This photograph is followed by the photograph taken from the

Castle Gate towards the citadel, which received a mean score of 3.72. The

result of the comparison between answers on harmony of the photograph

and features participants would prefer to change in the same photograph

was once again insignifıcant (X2=12.235, df=16-l p>0.05). The last

photograph that managed to get a barely acceptable score of 3.5 is the one

taken from Lara towards the sea. The photograph received a mean score of

3. 56 and did not reveal signifıcant diff erence in regards to what participants

would prefer to change. The common feature of these four photographs is

striking. All of the photographs were taken from a protected/sheltered

location which had scenery. Therefore, although the survey results of the

study are not about prospect-refuge, some fındings are parallel to those of

the prospect-refuge theory.

Additionally, the buildings in the photographs either cannot be perceived 

due to their small scale in the background or the buildings in the foreground 

are at human scale and bear traces of traditional architecture. in this re gard, 

it could be argued that human scale is an important variable in context of the 

harmony of coastal scenery. 

Signifıcant results in the study mostly came from photographs taken from 

Konyaaltı towards the Grand Hotel and the scenery of the silos again in 

Konyaaltı, both bearing poor harmony. The photograph taken from 

Konyaaltı towards the Grand Hotel got a score of 1.52 from participants 

who mostly agreed that a change was needed in dimension. The chi-squared 

test results show that this fınding differs signifıcantly (X2=42.919, df= 12-1 

p<0.001). in other words, users emphasised that dimenson was the 

dominant factor impairing harmony. On the other hand, the photograph of 

the silos in Konyaaltı got a mean score of 1. 81, revealing poor harmony. The 

chi-squared test results show that according to users the source of the 

problem in the photograph is the dimension of the buildings at a signifıcant 

degree(X2=23.591,df=12-1 p<0.05). 

However, it should be emphasised that cross referencing retums a high 

degree of empty squares due to the small number of participants. Therefore, 
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in order to take a healthier look at factors that positively and negatively 

affect harmony, a 690x6 data matrix was developed and regression tests 

were performed on this matrix. Regression analyses results have been 

presented in Table 2. 

Table 1. Frequency table on participants' mean harmony scores and 

opinions about improving harmony 
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Accordingly, it could be said that the regression analysis performed on 

harmony in the scenery was completed in two stages and that two variables 

are important precursors in terms of their contribution to variance on scores 

indicated for harmony. in the first stage, the analysis included the 

dimension variable that accounts for 7 .3% of scores given to harmony by 

the users. in the second stage, the colour variable was included in the 

analysis, which contributes significantly to the explained variance. The 

colour variable accounts for 3 .2% of scores given to harmony by the users. 

The marker of regression coeffıcients reveals a positive relation between 

colour and users' perception of harmony, while a negative relation was 

identified between dimension and users' perception of harmony. Together, 

these two variables explain 10.5% of total variance of users' perception of 

harmony. 

Table 2. Regression analysis results concemıng significant factors 

proposed to change the harmony of the scenery 

Stnıçtur.ıl R ı'ıR
2 B 5Hr p T p 

factcr to be 

changed 

1.Di mensio rı 0.271 0.073 -0.657 0.109 -0 . .22.7 -6.014 0.000 
(Dummy
dirrır;,nsion=1) 

2.Colour 0.323 0.032 0,669 o. 38 0.182 4.838 0,000 
(Durnmy
Coluur=l)
Con:;tant 2,)06 0.060 48,.llOS 0,000 

Total: R2 = 0.105 f{l, 672)= 39.234 P=O,::JOO 

Accordingly, two structural factors ( dimension and colour) are considered 

to be significant factors that impact harmony in the regression model. in 

other words, if there is a proposal to change dimension, or if dimension is 

the problem in the scenery, then harmony declines significantly. However, 

harmony might increase even if there is a problem with the colour. in 

context of scenery harmony, colour is not a problem, it only reflects 

personal interest. With this analysis, the following formula can be obtained 

about scenery harmony: HARMONY =2,906(Constant)-0,657 
(Dimension )+0,669( Colour). 

Additionally, certain variance tests were performed to verify the potential 

existence of differences in groups in response to the photograph with the 

highest harmony score. According to the t-test results from the photograph 
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taken from Karaalioğlu Park towards the Taurus Mountains females show 

greater admiration to the scenery (4.06) than males (3.97), however the 

difference between groups is insignifıcant (t=-0.331, df=65 p>0.05). An 

assessment of place of residence or otherwise familiarity factor reveals that 

participants residing outside Antalya perceive greater harmony ( 4. 15) than 

participants residing within Antalya ( 4.02), however the difference is 

insignifıcant (t=-0.449 df=40 p>0.05). According to age, the group that has 

the highest perception of harmony is the upper age group ( 4.5), while the 

group with the lowest perception ofharmony is the 34-50 age group (3.91 ), 

however the difference is insignifıcant (F=0.479 df=3-63 p>0.05). An 

assessment of income level reveals that the highest income group (20,001 

and above) has the highest perception of harmony (5.00) while the 5001-

10,000 TL income group has the lowest perception ofharmony (3.67), but 

nonetheless the difference is insignifıcant (F= 1.149 df=4-62, p>0.05). 

Additionally, certain variance tests were also performed to verify the 

potential existence of differences in groups in response to the photograph 

with the lowest harmony score. According to the t-test results from the 

photograph taken from Konyaaltı towards the Grand Hotel males show 

greater admiration to the scenery (1.56) than females (1.49), however the 

difference between groups is insignifıcant (t=0.408, df=67 p>0.05). An 

assessment of place of residence or otherwise familiarity factor reveals that 

participants residing outside Antalya perceive greater harmony (1.55) than 

participants residing within Antalya (1.52), however the difference is 

insignifıcant (t=-0. 147 df=29 p>0.05). According to age, the group that has 

the highest perception of harmony is the youngest age group of 18-24 

(1.67), while the group with the lowest perception of harmony is the 25-33 

age group (1.19), however the difference is insignifıcant (F= l.647 df=3-63 

p>0.05). An assessment of income level reveals that the 3,001-5,000 TL

income group has the highest perception of harmony (1.590) while the

20,001 TL and above income group has the lowest perception ofharmony

(3.67), but nonetheless the difference is insignifıcant (F=0.465 df=4-62,

p>0.05).

4. Discussion and Conclusion

Findings from this study suggest that perceived harmony is increased when 

a greater share of natural landscape in found in coastal landscapes and 

where the built environment features traditional, low-rise buildings. 

However, it is worth addressing the limitations ofthe study before making 

generalisations on the results and examining their relation with literature. 

Firstly, the study was conducted with a small sample group. The main 

reason being limitations on time and funding. More so, the study was 
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carried out with a limited amount of visual material. An experimental study 

including a wider selection of visual material on different uses of coastal 

landscapes could have returned different results. Nonetheless, it is thought 

that the fındings and conclusions of this study will contribute to literature as 

it is. 

A conclusion revealed by the study which is coherent with literature is that 

when the shown visual material is from sheltered spots overlooking 

landscapes with good scenery this increases perceived harmony in the 

scenery just like the increase of preference recorded in Appleton's study 

(1975:55). in this regard, the fındings of the study are coherent with the 

prospect-refuge theory. Besides that, although the complexity levels of the 

shown visual material is digitalised, based on the rough reading of the 

photographs, it could be said that below moderate levels of complexity 

increase perceived harmony. That said, just like wide open spaces in 

landscapes reduce level of preference, perceived harmony is also lowered 

by wide open spaces ( expansive water mass) in landscapes. Contrarily, 

wide building blocks invading large parts of the landscape reduce level of 

preference and harmony alike. 

This study's most important contribution to literature is that it has found that 

colour and dimension are measurable indicators that determine perceived 

harmony in coastal landscapes. Perceived harmony falls if the dimension is 

perceived to be a problem. in contrast, perceived harmony increases if the 

only problem in the scenery is colour. Therefore, this fınding confırms the 

fact that dimension is a more important design factor than colour in the 

integration of landscape and buildings. 

Besides that, inter-group tests did not identify a signifıcant difference 

between the groups in regards to the photographs perceived to have the 

most and least harmony. This proves the existence of coherence between 

groups in terms of most harmony. 
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Abstract 

Chapter 10 

WHOLE WITHOUT A WHOLE: 

Femando Pessoa's Lisbon in Pieces 

Hakan ATAY 

Assist. Prof. Dr., Mersin University, Faculty of Arts and 
Sciences, Departınent of Comparative Literature, Mersin 

Portuguese poet and author Fernando Pessoa is well known with his many 
heteronyms, that is, fictional writer figures with distinct biographies and 
styles. His fondness for ceaseless variation seems not to have any great 
impact on his decision concerning where to live apparently, as upon his 
return from South Africa at the unripe age of seventeen, he did not step out 
ofLisbon ever again. The main objective of this paper is to analyze Pessoa's 
relationship with his city, based on several relevant texts: one theatre piece, 
three poems, a city guide, and an intensely unorganized semi-autobiog
raphy, to be exact. The theatre piece entitled The Mariner is the only play 
that the poet completed and published in his lifetime. The poems in question 
are the two "Lisbon Revisited" poems, dated 1923 and 1926 respectively, 
and one rather late poem written in 1934, all of which were penned down by 
Pessoa's psychedelic heteronym, Alvaro de Campos. A city guide 
typewritten by Pessoa at the end of 1925 is the next stop on the line. it was 
found only later among the material that he left unpublished. Lisbon: What 

the Tourist Should See, composed originally in English, takes the inventory 
of the main architectural sites of the city and the must-see pieces at their 
disposal in a prosaic-looking fashion. Last but not least, The Book of 

Disquiet , the "factless autobiography" of Pessoa's semi-heteronym, 
Bernardo Soares, scatters the pieces all around, so meticulously collected 
before so that it might lead one to start over. At the end ofthe analysis, one 
will be able to witness several phases ofthe transformation through which 
the city of Lisbon turns into an image of the constant struggle between 
orientation and disorientation. 
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The previous century was for many the great age of disorientation. it was 

marred by the great wars, the fa11 of empires, the massive displacements and 

all the physical and mental disarticulations that led to an unpara11eled 

feeling of loss. But has there been any age that hasn't had to bear a similar 

scar? Well, probably not. All one can claim is that each historical period 

created new forms of orientation that were to be disoriented in novel and 

quite innovative ways. Religious beliefs and superstitions, rational 

categories and convictions, fatalist judgments and individualistic 

assumptions ended up causing more disorientation than orientation that 

they were supposed to establish in the fırst place. However, it is fair to 

suggest that the twentieth century was different from all the previous ages in 

that it rendered this game of orientation and disorientation, functioning 

almost like that puerile game of fort-da, completely visible by reaching at 

its peak, thanks to the abundance and the fastness of the interactions and 

transformations transpired in it. Not only have the religious and divine 

authority, the state power and the societal determination been challenged, 

but also the universality of reason and the a11-encompassing ideas of 

selfhood and subjectivity have been put to formidable test. But where has 

this strange game taken place? Should not the correct answer be "in the 

cities"? From such a perspective, a city must be defıned as the location of 

the struggle for human orientation. Then it won't be surprising, by any 

standard, to see that the cities come to be associated with people who have 

struggled the most. Is not Dublin, for instance, fırst and foremost the city of 

J ames Joyce, the author of Ulysses where human consciousness is tom 

apart, meticulously dissected and stitched back together with a monstrous 

energy? What name comes to mind, talking about Saint Petersburg, if not 

Dostoyevsky, the master of inventing characters who are able to lose their 

way even in the streets that they know by heart? Last but not least, who is the 

one who singlehandedly put the geographically, socia11y, economically and 

psychologically isolated city of Lisbon back on the map, if not F emando 

Pessoa? 

Femando Pessoa, who was bom in 1888 and died in 1935, is certainly one of 

the greatest and strangest champions of disorientation. During his short 

lifetime, he managed to create as many as 136 fıctional author fıgures with 

different names, disparate literary styles and functions. Some of the main 

fıgures like Alberto Caeiro the master, Ricardo Reis the medical doctor and 

Alvaro de Campos the naval engineer had biographies of their own. 

Femando Pessoa, after the unprecedented emergence ofthese names, even 

felt the obligation to recreate his own name from the scratch. in constant 

dialogue, or perhaps fıght with these literary personalities, which he calls 

"the heteronyms", his real name was forced to have a different sense than it 
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had before. Not being able to refer to a mature human being, a self

conscious subject any longer, his name tumed out to be a platform where the 

bits and pieces of his thinking and feeling should be placed in the disguise of 

utterly different people. Yet in all this turmoil, there was one thing that 

maintained its position, and it was the city of Lisbon. However, a little 

precaution is required here since Pessoa left the city he was bom in at the 

age of six due to that fact that his mother, following the death of her 

husband, married a general who was sent to South Africa to be the 

Portuguese consul in Durban. During his eleven-year stay in South Africa, 

the author had the chance to visit the Portuguese capital only twice. But 

once he tumed back to Lisbon at the age of seventeen, he would never again 

set foot abroad, and this city of seven hills would bear witness to his 

ceaseless efforts to reorient himself and the city on a very convoluted map, 

and according to an unknown plan. 

The contours of that unknown plan got to be discemed quite early on when 

Pessoa had to leave his town for the first time. He was six years old back 

then, and like many other kids who went through a severe displacement he 

took refuge in the company of imaginary friends. To the astonishment of the 

author, however, inventing imaginary companions became a growing 

tendency in the later years instead of being thrown in the bin of the 

childhood fantasies. When he was thirteen, he was preparing self-made 

newspapers with made-up staff members, each of which had a distinct style 

and function. But only after he arrived at Lisbon in 1905 with no clear 

intention to leave the city again did he start having real friends to whom he 

desired to introduce the coterie of the writers that he kept revealing one after 

the other. This effort bore one of its major fruits when, in 1915, Pessoa 

brought out the legendary modemist magazine, Orpheu, with both his real 

and imaginary friends. in the first issue, next to the poems of his own and 

those of Alvaro de Campos, he published a short theatrical piece entitled O 

Marinheiro, that is, The Mariner in English. This was a static drama in one 

act, based on a strange conversation among three young women, called "the 

watchers", mouming the death of a fourth whose dead body lying just in 

front of them. While waiting for the sunrise, doing absolutely nothing but 

chatting aimlessly, they suddenly begin to talk about a sailor who found 

himself on an island after his ship sank in the middle of nowhere. The 

second watcher, who dreamed or perhaps just thought she dreamed this 

incident, succumbing to the vague insistence of her companions, tells the 

others that the survivor was immersed in a dream at some point. in this 

dream, he finds himself building an entire city in a country composed of 

landscapes, which have nothing to do with the ones he grew up in: 
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He began by creating landscapes; then he created cities; then he 
created streets and cross streets, one by one, sculpting them out of 
the substance of his soul - street by street, neighborhood after 
neighborhood, out to the see walls of the wharfs, where he then 
created the ports ... Street by street, and the people who walked 
them or gazed down at them from their windows ... He began to 
know some of the people, at fırst just barely recognizing them, but 
then becoming familiar with their past lives and their 
conversations, and he dreamed all this as if it were mere scenery to 
delight the eyes ... Then he traveled, with his memory, through the 
country he created ... And thus he created his past ... Soon he had 
another previous life (Pessoa 2001, 28). 

But the survivor grows tired of too much dreaming, and suddenly realizes 
that he doesn't remember the city he is from anymore. His real life is 
supplanted totally by the vision that he constructed running the risk of 
complete exhaustion, and ultimate disorientation. This story plays so 
strange a trick on the souls of the women that they lose all the means of their 
feeble orientation and suspect that they may be living in the dream of the 
mariner. The fıctional experience of the shipwrecked survivor, almost like a 
crystal clear image of the ongoing struggle between disorientation and 
orientation, provides the mourners with something to cling to while it 
crashes all hope to attain an ultimate reference point. 

Images are powerful things, yet they require some form of gesture or 
enunciation in which they can be incorporated. Being the most active and 
psychedelic heteronym, Alvaro de Campos comes to the fore to accomplish 
just that. This fıctional poet, who was educated in Scotland to become a 
naval engineer, after a long trip in the Orient, fınally tums back to his 
hometown, Lisbon. Among many long and short poems that he had written, 
two stand out, in terms of being directly related to his city, bearing the 
English title, "Lisbon Revisited". The fırst of these poems, published in 
1923, declares Campos' independence from everything that promises him 
the supposedly unbending invariability of orientation: 

Don't offer me aesthetics ! 
Don't talk to me of morals ! 
Take metaphysics away from here! 
Don't try to sell me complete systems, don't bore me with the 
breakthroughs 
Of science ( of science, my God, of science ! )
Of science, of the arts, of modem civilization! 
What harın did I ever do to the gods? 
If you've got the truth, you can keep it! (Pessoa 2006, 216) 
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The poem ends with yet another declaration, this time of one "perfect and 

empty" and one "tiny" truth, and in between them the exact location and 

signification of the city ofLisbon appear: 

Ü blue sky-the same one I knew as a child
Perfect and empty etemal truth! 
ü gentle, silent, ancestral Tagus, 
Tiny truth in which the sky is mirrored! 
ü sorrow revisited, Lisbon ofbygone days today! 
You give me nothing, you take nothing from me, you're nothing 1 

feel is me. 
(Pessoa 2006, 217) 

Lisbon, which lies between the sky and the river Tagus, or Tejo in 
Portuguese, stays there as a whole, having nothing in common with the first 

person singular ofthe poem, reduced, again as a whole, to the feelings that 

determine him in the present. The revisited sorrow through which they meet 

here and now is foreclosed to any transfer of thoughts and emotions. The 
city does not mirror the poet the way the river mirrors the self-same sky. in 

the second ofthe "Lisbon Revisited" poems, published three years later, in 
1926, Campos introduces the magical image of a fictional mirror whose 

presence can be felt only when it breaks into pieces: 

ünce more I see you - Lisbon, the Tagus and the rest
A useless onlooker of you and of myself, 
A foreigner here like everywhere else, 
lncidental in life as in my soul, 
A ghost wandering through halls of remembrances 
To the sound of rats and creaking floorboards 
in the accursed castle ofhaving to live ... 

ünce more I see you, 
A shadow moving among shadows, gleaming 
For an instant in some bleak unknown light 
Before passing into the night like a ship's wake swallowed 
in water whose sound fades into silence ... 

ünce more I see you, 
But, oh, 1 cannot see myselfl 
The magic mirror where I always looked the same has shattered, 
And in each fateful fragment I see only a pi ece of me-
A pi ece of you and of me ! (Pessoa 2006, 219-20). 

ünly after the magic mirror that reflects the pretended self of the poet 
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shatters, and he sees himself in real pieces of himself, he comes to the 

understanding that "in each fateful fragment" the pieces of the city are 

reflected as well. üne conclusion that can be drawn from such a 

contradictory-looking series of expressions might be that the fıctional 

whole, produced both in the image of the city and that of the selfhood, could 

only work once it's broken into fragments. However, even to be able to be 

shattered it should be present fırst, if only fıctitiously, as a whole. üne of the 

last poems written by Campos, in May 11, 1934, evokes a similar sense 

alluding to another optic phenomenon, that is, color: 

I smile because here, lying down, it's something else. 

By virtue ofbeing monotonous, it's different. 

And, by virtue ofbeing 1, I fall asleep and forget I exist. 

What remains, without me, whom I've forgotten since I'm asleep, 

Is Lisbon with its houses 

üfvarious colors. (Pessoa 2006, 249-50) 

Here the houses, like the shattered fragments of the magical mirror, reflect 

the sunlight to express themselves in various colors. Lisbon, only with these 

houses of various colors, solely through the overall effect of this 

fragmentation can take part in the "tiny truth," as it were, and turns into a 

"fateful" support for reorientation. With more than a mere coincidence 

perhaps, the city guide for tourists that Pessoa happened to have written in 

1925 in English, entitled Lisbon: What the Tourist Should See, begins with 

these words: 

üver seven hills, which are as many points of observation whence 

the most signifıcant panoramas may be enjoyed, the vast 

irregular and many-coloured mass of houses that constitute 

Lisbon is scattered. 

For the traveller who comes in from the sea, Lisbon, even from 

afar, rises like a fair vision in a dream, clear-cut against a bright 

blue sky which the sun gladdens with its gold. And the domes, the 

monuments, the old castles jut up above the mass of houses, like 

far-off heralds of this delightful seat, of this blessed region. 

(Pessoa 2007, 30) 

This text, which was excavated in 1988, by a team ofresearchers led by the 

renown Pessoa scho lar, Tere sa Rita Lopes, from at least two trunks of notes 

comprising some thirty thousand sheets of document, most of which Pessoa 

left behind unpublished, chooses the exact right spot to introduce the city of 

Lisbon to the temporary visitor. Mass of houses brightly lit by the sunlight 
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from every possible angle constitutes a "faif" and "cleaf-cut vision" like in a 

dream. The tourist, coming from the sea, instantly falls pfey to this dream 

whose allufe gives an immediate sense of Ofientation. Howevef, since the 

text is designed to satisfy the Ufgencies of the visitof the mass of houses 

steps back to fendef "the domes, the monuments, the old castles" visible. 

Pessoa, in accofdance with the purpose of the book, makes lists aftef lists of 

the places that tourist should visit, and the objects that the tourist should see. 

While fast-forwafding the tour to exhaust most of the attractions in just one 

day, he takes his time to list the pfecious objects at a museum, fof instance, 

piece by piece. This monotonous, tepid and even boring account rapidly 

becomes something like a fitual whefe everything of value should be 

identified singly. F Of the feadef, who is familiaf with The Book of Disquiet, 

the second phase of which was written down by what Pessoa calls the semi

heteronym Bemafdo Soafes, howevef, this guidebook pfesents nothing 

short of the birth pangs of the gfeat fictional Lisbonite who would tum the 

city into a vehicle of constant soul-seafching. While Soafes the assistant 

bookkeepef is putting every single feeling and thought into test, dispefsing 

his whole existence around the city through the themes of drowsiness and 

tedium, he nevef stops using Lisbon as a ground on which he commences 

his disofientating observations yet again. Let's finish this short tour with a 

fragment from The Book of Disquiet, which sumps up everything we have 

been discussing up until now, by tuming them all upside down: 

I love the Tejo because ofthe gfeat city on its banks. I enjoy the sky 

because I see it from a fourth-floof window in a stfeet in the Baixa. 

N othing in the country side Of in nature can give me anything to equal 

the ragged majesty of the calm moonlit city seen from Graça Of Sao 

Pedro de Alcantara. Fof me no flowefs can match the endlessly 

vafied colofs ofLisbon in the sunlight. (Pessoa 201 7, 3 87). 
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Chapter 11 

"NEO-RUBBLE FILMS" iN 

THE AGE OF URBAN 
TRANSFORMATION PROJECTS 
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As massive construction and urban transformation projects contest for 

reshaping the vistas of the cities in line with globalization processes, 

perpetual efforts of destruction and reconstruction create chronic urban 

wounds around the globe. in terms of affecting urban memory, culture and 

communities, symptoms of wounded cities ( coined by Schneider and 

Susser), whether they are caused by "acts of nature", by wars, terror and 

armed conflicts, or by urban transformation projects- are comparable. 

Tracing urban wounds in cinema might test the extent and effectiveness of 

this analogy. This is a comparative study between post-war period "rubble 

fılms" and contemporary fılms dealing with urban destruction/construction 

processes. 

Defıning fılms produced immediately after WWII, set in war-tom 

Germany, the term "rubble fılms" marks the fundamental trope of rubble 

and ruins, its aesthetics, and narrative opportunities of this raw visual 

material. Driven by the anxieties over the ultimately nullifying eff ects of 

massive construction projects on China, its topography, cities, people and 

memory, Chinese fılmmakers Jia Zhangke and Zhang Yang produce what 

we may call neo-rubble fılms. This study focuses on comparing two sets of 

fılms over the aesthetics of ruins trope, questions of location shooting, 

realism and documentary, discourse, and symbolism. it is hoped that this 

comparison will stimulate further interest on the disregarded impact of 

Babylonian construction projects and cinematic representations of 

anxieties over their destructive nature. 
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lntroduction 

Across the world, we can observe countless instances where wars and 
conflicts, as well as acts of nature, victimize urban populations who have 
abandoned or been expelled from cities. Perpetual efforts of destruction and 
reconstruction create chronic urban wounds around the globe. in terms of 
affecting urban memory, culture and communities, symptoms of "wounded 
cities" (Susser and Schneider, 2003), whether they are caused by "acts of 
nature", by wars, terror and armed conflicts, or by urban transformation 
projects- are comparable. Tracing urban wounds in cinema might test the 
extent and eff ectiveness of this analogy. This is a comparative study 
between post-war period "rubble fılms" and contemporary fılms dealing 
with urban destruction/construction processes. 

Falling close to the term, "wounded cities" which addresses a continuum of 
destruction to urban environment, Stephen Graham coined the term 
"urbicide" (2003) regarding the systematic, and planned targeting of cities 
and urban places at tim es of war, ethnic cleansing, and genocide. in his book 
Cities, war, and terrorism: towards an urban geopolitics, Graham explains 
how place annihilation, the planned devastation and killing of cities is 
incorporated to war as it happened in Algiers Casbah, Palestinian towns and 
many where else in various extent, in post-9/11 world under the premise of 
counter terrorist city design (2003, 96-97) as in the late leveling of 
Diyarbakır Sur. 

But perhaps what is far more prevalent than natura! catastrophes or military 
conflicts of any sort, neo-liberal economic requirements and globalization 
processes (real estate speculations, gentrifıcation of urban "depression" 
sites, unconstrained majestic plans ignoring social costs ), reshape the vistas 
of the cities by massive construction and urban transformation projects, 
adding more cases of displacement to an extent that we can suggest crises of 
contemporary urban life. These crises cause anxiety over urban 
communities under the threat of displacement, along with loss of urban 
memory; not just the panoramic memory but also the micro-texture of cities 
and the mind maps of its dwellers, which is very crucial in rendering the 
complexity of industrial city to a habitable environment. Even for the 
communities saved from physical displacement, perpetual 
destruction/construction process, and the ever-growing, ever-existing scars 
caused by this process can lead to rupture and memory loss. 

Anxieties & cinernatic traces 

The anxieties around massive urban transformation projects, gentrifıcation 
and displacement of impoverished communities from urban centers are 
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particularly aggravated where these plans are held ever ambitiously and 
vigorously, in the absence / weakness of democratic curbing mechanisms of 
public opinion. Of course, this does not mean that globalization and 
requirements of neo-liberal economy do not affect the urban panorama in 
developed westem democracies. Nevertheless, societies in countries which 
lack the necessary principle of the accountability of the govemment are 
perhaps more vulnerable to unconstrained destructive urban transformation 
projects. 

Beginning from its early times, cinema invented or adopted stories inspired 
by arrogant attempts of construction ofBabylonian tower ( as inMetropolis, 
<lir. Fritz Lang, 1927) to Faustian contractors, - as in Goethe's F aust clearing 
all the obstructions including the inhabitants, away from the construction 
sites, flooding en tire towns and killing old couple of Philemon and Baucis. 

Contemporary film cultures illustrate an abundance of the cinematic traces 
ofthis anxiety. Although largely unknown to the intemational audience, La

estrategia del caracol / The Strategy of the Snail, ( <lir. Sergio Cabrera, 
1993), one of the most popular films in Colombian cinema, is a perfect 
example of anxiety of gentrifıcation and urban displacement: Residents ofa 
building in Bogota unite to resists to the young, greedy, yuppie looking 
contractor who wants to demolish their building. A more recent and very 
popular film from Brazil, Aquarius ( <lir. Kleber Mendoça Filho, 2016) 
accounts the very same story. This time a well doing middle class woman, 
resists to the young, yuppie looking contractor almost identical with the 
Colombian version: He bears a decisive American look, hinting the 
globalization process. While this list could be extended effortlessly, a 
certain body of films which emphasize the urban destruction, and thus 
creates a visual language through a Faustian setting of demolished towns, 
neighborhoods, and streets deserve a particular attention. 

Realist cinema, location shooting, streets 

Realist film theorists such as Siegfried Kracauer and Andre Bazin have 
argued in the favor of physical reality in film. in this sense, as a general rule, 
filming on location, capturing a 'real' place rather than using a constructed 
set is connected with the ideas of realistic film (Pratt and San Juan 2014, 
18). it pulls the film to the realist and documentary side of cinema and it 
facilitates film to relate to actual world. Kracauer, stresses the importance 
of streets; sites where you can capture the "flow of life" in the form of 
fleeting impressions and chance encounters (1960, 72). Enthusiastically 
subscribing to Sergei Eisenstein's idea, equating life with streets, Kracauer 
likens film camera to the jlaneur, as the street observer, intoxicated with life 
in the street(1960, 72). 
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Committed to address the physical and social conditions of cities, post-war 
films, navigating between fıction and documentary went out to the streets. 
The unwritten rules ofltalian neo-realism dictated that shooting on location 
was the primary condition. De Sica's Bicycle Thieves (1948), and other neo
realist films almost effortlessly carved their realist look from the streets 
they captured. Combination of two primary factors, the need to record the 
historical moment, with its social texture and landscape, the obligation to 
leave for outdoors, in the absence of bulky budgets and studios, where you 
can comfortably film indoors marked immediate post-war filmmaking in 
Europe. 

After the Second World War, all around the Europe, ruined buildings and 
demolished streets, disused warehouses and waste grounds produced what 
Gilles Deleuze called 'any space whatever' urban spaces at once deserted 
and inhabited which give way to a new mode of thinking and new 
possibilities (2013 :6). Deleuze was thinking of filmic space rather than 
actual urban space, and noticed that the characters in post-war film have a 
tendency to become disoriented, tired, distracted, and that in those moments 
optical and sound components become heightened and disrupt the 
traditional narrative (Pratt and San Juan 2014, 36-7). 

Nevertheless, the qualities that Deleuze attributes to an entire body of post
war European (art) cinema are perhaps originated from a sub-genre of film, 
specifıc to the very historical moment of immediate post-war Europe. From 
the rubbles of war, emerged "rubble films" (Trümmerfilm) and created its 
own aesthetics. The term denotes primarily films directed and produced in 
Germany immediately after the Second World War, beginning in 1946 with 
Wolfgang Staudte's Die Mörder Sind Unter Uns / Murderers Are Among Us. 
in the period of two years, 1 7 films including Gerhard Lamprecht's 
Irgendwo in Berlin / Somewhere in Berfin (1946), Roberto Rosselini's, 
Germany Year Zero (1948), and Carol Reed's The Third Man (1949) were 
produced (Mennel 2008, 109). 

Rubble fılms 

Rubble films were addressing the post-war conditions of cities through a 
combination of fıction and docuınentary where the focus was on exteriors in 
ruined cities. This realistic form deployed ruined landscape to create 
analogies between physical and social reality on one level, while it utilized 
same visual material to represent the inner world of the fıction characters on 
another level. 

The opening scene ofWolfgang Staudte's The Murderers Are Among Us 
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The opening scene of Wolfgang Staudte's The Murderers Are Among Us 

perfectly exemplifıes this two-leveled analogy. Set in 1946 Bedin, and 
accepted to be the first of rubble fılms, Staudte's work opens with a man 
walking on a ruined street. A decadent music which apparently is coming 
from a cabaret house gives the scene an ironic and eerie tone. We can see he 
is a bit disoriented, since the landscape is not recognizable anymore. We can 
also feel his discomfort, since the pavement is destroyed and he is walking 
over a coarse surface of rubble and earth. The city as he knows it is ceased to 
exist. He must be experiencing shock and an absolute form of alienation. He 
is an observer/wanderer, ajlaneur/heimkehrer, sensible to the stimuli that 
the city suggests which is now both familiar and new (Fisher 2005, 462). 

The opening scene of Somewhere in Bertin (Gerhard Lamprecht, 1946) 
employ the same device, through a chase scene on the ruined streets, with a 
focus on the ruined state of social reality. The fılm's title (somewhere, 
anywhere) connotes Deleuze's conception of "any space whatever" and it 
reflects the meaningless of local references for a city that has lost its 
markers, "where people are displaced and social structures have fallen 
apart, housing is makeshift" and mind maps are obsolete (Mennel 2008, 
111 ). 

Traditionally or as an invention of Romantic age, the ruin was a site of 
memory and contemplation. This idea was in use from Caspar David 
Friedrich's romantic paintings, to the English landscapes garden design, 
deploying fake ruins. Rubble fılms however, complicate the contemplative 
and memorial connotation of ruin by accommodating modem and instant 
ruins instead of antique ruins or residues of a distant past. The ruined 
landscape serve as sites for questioning morality, decay, and destruction, as 
in the case in Germany Year Zero and The Third Man. However rubbles are 
not only associated with the immediate catastrophic past and the trauma it 
caused in both individual and social levels, but they also imply the potential 
for re-creation, therefore a better future through the removal of debris. 
Brigades ofrubble women, visible in the background of the opening scene 
of Irgendwo in Berlin while they remove rubble, brick by brick, herald 
recovery is imminent. 

The double meaning of rubble is not just about it being a multi-function 
metaphor of past and future, devastation and re-establishment, despair and 
hope. We should consider however, that the double meaning of rubble, 
particulady its face towards future, suggesting hope might be related with 
the fılmmaking conditions in post-war occupied Bedin, where The Allied 
forces created a licensing system for media. So the optimistic suggestions 
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of the rubble in The Murderers Among Us and other titles might be 
associated with the Soviet occupation force and the Soviet line, in favor of 
postwar antifascist reconstruction ( Grossmann 2009, 24 ). 

According to film scholar Barbara Mennel, ruins ( cities in ruins) function in 
two distinct ways: on the one hand, a setting of ruins claims realism, 
particularly in the rubble film and other war films which mark precise 
historical moments. On the other hand, in postmodem film, the trope of the 
ruin harks back to another genealogy from Romanticism and Baroque 
(2008, 108). Postmodem narratives invoke historical moments and iconic 
images of the ruined cities but empty them oftheir historical-geographical 
specifıcity, which Mennel calls the retro-rubble film (104). Lars von Trier's 
Zentropa (1991)- a dark fantasy about post-war Germany and Jean-Pierre 
J eunet' s Delicatessen ( 1991) again a post-apocalyptic fantasy set in a ruined 
city in an unknown time, with impressive industrial-punk set design are 
postmodem fantasy reworkings of the city in ruins (Mennel 2008, 104 ). 

We can add another category to this distinction, using same trope of ruined 
cities, not to account post-war or post-apocalyptic times but times of peace; 
a booming economy promising prosperity, rather than a devastated one; 
instead of acute historical moments of war, seemingly perpetual, ongoing, 
never-ending processes of urban construction/destruction. To denote this 
new category, I suggest, we may use the term, neo-rubble films. 

Neo-rubble fılms 

With its booming economy, rigid central planning and restrained public 
opinion, China constitutes a perfect case for literally Faustian -in terms of 
hubris and folly- destruction/construction operations displacing entire 
communities of towns, cities and regions. Massive transformation plans are 
set to cope with the country's thriving economy in expense of wiping out 
entire neighborhoods, and flooding towns and cities. Legislation decreeing 
demolition-and-relocation has favored powerful developers over low
income residents, and cultural amnesia over historic preservation (Braester 
2010, 7). 

Since the Party central committee endorsed urban development as official 
policy in 1978, construction plans (and the destruction they brought) gained 
speed, which led filmmakers to deal with the issues around the tension of 
development and preservation (Braester 2012, 224-5). As old 
neighborhoods and their ways oflife melt away -to such an extend that the 
city map of Beijing has to be revised every other month- a number of 
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filmmakers have attempted to record and comment upon this rapid and 
ongoing transformation (Proctor-Xu 2006, 163). 

This led to a recurring trope of urban ruins, or more precisely images 
resulting from the demolition-and-relocation projects that were tearing up 
China's cityscape in the 1990s and 2000s (Braester 2012, 349). The body of 
these films created what anthropologist Robin Visser termed an "aesthetics 
of disappearance" (2004). First film regarding this topic came as early as 
1981 with Neighbors ( dir. Zheng Dongtian) but the established form of this 
tendency with its realist aesthetics and on site recording of specifıc 
locations and construction sites came by late 1980s under Chinese New 
Documentary movement (Xinyu 2010, 18-19). This dating coincides with 
1989-Tiananmen square protests and Deng's economic reforms bringing 
privatization and dual track economy, which opens China to private 
enterprise. 

To mark a few remarkable example, these films either focus on violent 
tensi on between protagonists and the ever changing urban spaces, ( Good 

morning Beijing / Beijing ni zao, dir. Nuanxing Zhang, 1991) they act like 
historical records of what is vanishing, and preserving the city on screen 
(Farewell My Concubine, dir. Chen Kaige, 1992), or they create analogy 
between demolitions and scarring - bodily and psychological (No Regret 

about Youth, dir. Zhou Xiaowen, 1992) (Braester 201 O, 257). 

Another remarkable example is Demolition-and-Relocation (dir. Zhang 
Yuan, 1998) under Chinese new documentary movement, documenting and 
introducing a perfect Faustian story with an entire urban area to be tore 
down, an old woman refusing to move, eventually evacuated forcefully 
(Braester 201 O, 267-68). As the latter film is denied for screening, Chinese 
filmmakers looked for other means to tackle with the urban policy issue. As 
a result, the trope of ruins came in various genres, like Shower / Xizao (Yang 
Zhang, 1999) which also reflects the dramatic transformation of urban 
space which is in perpetual "demolition ruins" in comedy genre (Proctor
Xu 2006, 163). 

Film scholar Zhang Zhen notes that Chinese urban cinema is primarily 
preoccupied by the destruction and reconstruction of the social fabric and 
urban identities of post-1989 China," presenting as their emblematic 
images bulldozers, building cranes, and urban ruins (2007, 8). The 
aesthetics of ruins in this context relies on the binary world of machine and 
human where the almighty machinery actively eats the city, and the 
protagonists either passively observing demolition or wading through 
debris. 
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lntemationally acclaimed Chinese filmmaker Jia Zhangke contributes to 
the aesthetics of ruins with his works focused on urban transformation in 
contemporary China and the loss of memory and history in the course of 
rapid transformation. üne of his prominent works, Stil! Life (2006) is 
emblematic in this sense. it is a fıction set in a city which is actually flooded 
after its residents dislocated during the construction of massive Three 
Gorges Dam. The documentary elements displayed in the film creates a 
strong documentary feeling akin to postwar rubble films and neo realism. 

Film scholar Jie Li argues that the ruin is a site of memory and 
contemplation in both Chinese and Westem traditions (2009, 119). in Stili 

Life, the aesthetics of ruins at work, where ruin sets the decisive tone ofthe 
setting, physically, socially and psychologically. in an early scene, we see a 
walker gazing upon the abandoned city which is about to be engulfed by the 
massive dam lake. Then he wanders around rubble and debris, deprived ofa 
shirt, wearing only a white undershirt, exposing his sturdy yet vulnerable 
body perhaps to cope with the warm and dusty air surrounds the city. 

On one level, we see the city is physically in a palimpsest form. it has been 
subjected to a coldblooded marginal utility calculation and now being 
destructed to give way to a majestic project. The setting of rubble and ruins 
unavoidably affects characters as they experience a crisis in values. Set 
against the background ofa ruined city, and a raising dam project, we also 
witness to the end ofa marriage and the beginning ofa new relationship. 
Therefore we may argue that Stil! Life, as the demolition it displays has a 
redemptive quality; "a redemption of certain material artifacts as 
projections ofhuman sentience, as souvenirs oflost origins, as remnants of 
human life, and most of all, as sites, objects, and vehicles of lyrical 
expression" (Li 2009, 87). 

in 24 City Zhangke covers urban transformation topic, in the form of a 
combination of fıction and documentary by mixing real and fıctional 
characters in a real setting. The film accounts Factory 420, a state owned 
industrial military complex in the city of Chengdu, its fall and demolition in 
order to be replaced by a new commercial urban project. in his critical 
works, Zhangke successfully delivers the "bleak urban reality" of post
socialist contemporary China "which contradicts Mao's idea of utopia and, 
also opposes the post-Mao offıcial ideology of modemization and reform" 
(Wu 2011, 6). Towards the end of 24 City, a particular montage scene 
displays the disillusion in the process of conforming the requirements of 
global capitalism. A scene from the dismantling ofthe abandoned building 
follows ladies singing The lntemationale in an apparently community 
center classroom which dissolves into the demolition site where the factory 
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building collapses abruptly, raising dust clouds in a bleak setting of rubble, 
where everything visible is in grizzle color except the orange body of an 
excavator. 

This scene, strongly evoking Antonioni's Il Deserto Rosso (1964) in terms 
of color palette and the strong feeling of alienation it delivers, raise 
questions about the human and environmental costs of urban 
transformation projects. By adopting the aesthetic tactics and visual 
conventions of post-war rubble fılms, fılmmakers dealing rapid urban 
transformation demonstrate the perpetual scars and wounds caused by 
destruction/construction operations in urban spaces and in the landscape. 
Their efforts also demonstrate the severity of construction related urban 
wounds are not short of the consequences of an actual war. 
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Chapter 12 

LITERARY CITIES: 

Un/Reality of the Fictional 

e. Murat ÇELİK 
Dr., Ankara Univcrsity, Faculty of Languagcs History and 
Geography, Department of Philosophy, Ankara, TURKEY 

What do the fıctional cities tel1 us about our real cities, about the cities we 

inhabit? By formulating the question in this way, we face with the ancient 

distinction between the fıctional and the real; the distinction between the 

fıctional world of the literary work and the world of the reader. When we 

look at the discussions in philosophy ofliterature about this distinction we 

see two camps. On the one hand we have the literary humanist who argues 

that literary works have something to do with the humarı being, humarı self, 

or human existence. According to these, one's engagement with literary 

works expands one's understanding of her position in the world. in this 

sense, literature has an ethical and cognitive signifıcance for the reader. On 

the other hand, there is the fıctional autonomist defending this distinction 

and claiming that the literary texts refer not to the world, but only to itself 

and to other texts. Hence, the fıctional world ofthe literature is independent 

from the extratextual world. in this sense, it does not say anything to its 

readers about the world she inhabits. in John Gibsons's word, the basic 

argument of the autonomist goes on like this: 

A work of imaginative literature trades in aesthetic creation rather 

than factual representation. it speaks about people made of paper, 

who inhabit worlds made only ofwords. And from this it seems quite 

natura} to conclude that literature is therefore essentially and 

intentionally silent about the way our world is, choosing instead to 

speak about worlds none of which are quite our own. (2007, 2) 

We face a broader distinction here; the distinction between the aesthetic and 

the factual. The notion of aesthetic here is a structuralist one; what is 
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understood by this notion is the pure structure of the artwork. The 
referential function of the artwork is suspended in favor of its form, its 
structure. The work no longer has an outside, it has only an inside. it is a 
closed system, a purely aesthetic structure. 

The problem here is that aesthetic is understood by the autonomist such that 
it excludes the factual by definition. Hence, if you defend the cognitive 
value of literature, you renounce its aesthetic value. My claim here is that 
we do need to stick to these sharp distinctions. We do not need to formulate 
these notions of fıctional and real, aesthetic and factual, mimetic and 
empirical ete. as dichotomies. it is possible to defend the cognitive value of 
literature without giving up its aesthetic and fıctional character. We can talk 
about the cognitive signifıcance ofa literary work of art as a work of art. 
Moreover, it is when we can reveal this aesthetic-cognitive value of 
literature that we can realize literature's unique cognitive value without 
reducing it to something else. 

But we should be careful at this point. When we begin to talk about the 
cognitive signifıcance of literature, we can easily fail into the trap of the 
reducing literary works into something else, into mere pretexts, that 
introduces certain ideas about the world. In such a case, the aesthetic and 
fıctional character of literature tums into mere instruments to introduce 
these ideas. This was one ofthe main deviation that the autonomist schools 
are concemed about and this concem is totally understandable. As I 
mentioned above, I anı defending the cognitive value of literary work as a 
work of art, as an aesthetic object. 

Now, let us tum to our main issue: the literary cities. At this point I want to 
give an example ofa misuse ofliterature. I anı going to talk about a critical 
essay on Elif Safak's novel, The Architect's Apprentice [Ustam ve Ben] 
written by an architect. it is a historical-biographical novel about famous 
Ottoman architect Sinan. it was published in 2013 and shortly after, a 
Critical essay written by Mehmet Berksan, an architect, appeared in the 
Turkish architectural magazine Arkitera. In his essay, Berksan was 
criticizing Safak for misrepresenting the historical facts and falling into 
anachronism. I will take one of his criticisms about the representation of 
Istanbul in the novel: 

At some point in the novel, Sinan is invited to the palace by the Sultan. it is 
night time. Sinan gets on the carriage sent by the sultan and goes to the 
Topkapı palace. However, while going to the palace the carriage uses a 
route which goes by Halic (Golden Hom) and passes through the Armenian 
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Quarter, the Jewish quarter and the neighborhoods of Greeks and 
Levantines. And Berksan criticizes the novel by saying that in the time of 
Sinan, the main route from Suleymaniye (where Sinan lives) to Topkapı 
palace was the Divanyolu street. There was no way to follow the shores of 
Halic from the outside of city walls as it is today. Hence it is meaningless for 
the carriage to use such a route which should pass through the dark, narrow 
and winding streets of these neighborhoods. (Berksan 2014) 

The question is if such a misrepresentation of the city is a blemish in the 
novel. As is seen in the citation from the novel below, this smalljoumey has 
a function. it discloses the cosmopolitan demography of the city, gives us an 
image of the city's overall architectural character and discloses a social 
tensi on which is symbolized by the crammed houses of the rich city: 

They passed by the J ewish quarter, the Armenian quarter and the 
neighborhoods of Greeks and Levantines. He observed the 
churches, none of which were permitted to have bells, the 
synagogues with square courtyards, the mosques roofed with lead, 
and the mud-brick and wooden houses that leaned against each 
other as if for solace. Even the gentry had their houses built of 
poorly baked bricks. He wondered, for the thousandth time, how a 
city so rich in beauty could be crammed with houses so poorly 
built. (Shafak2014) 

This small joumey along the coast of Halic does not contradict with the 
overall setup of the novel, it does not cause a disconnectedness, it is not a 
redundant detail for the overall construction of the novel. On the contrary, it 
fulfıls a function by helping us to understand the demographic structure of 
the world of the novel. That is, if the author had eh o sen a city called Fistabul 
instead of İstanbul as the literary geography of the novel, there would be no 
problem. Hence, this "misrepresentation" does not say anything to us about 
the literary value of the novel. At most, it signifıes a problem about the 
historicality daim of the novel. 

I claimed that if the author had chosen a city called Fistabul instead of 
İstanbul as the literary geography ofthe novel, there would be no problem. 
Now, I will go one step further and ask if choosing İstanbul as the literary 
environment of the novel really causes a problem. Does a novel that uses an 
existing, or once existed city as its literary topography has to be faithful to 
the city itself? Does it have a responsibility of giving us true knowledge of 
the city? lf so, why are we Talking about Virginia Woolf s London instead of 
London itself? Or James Joyce's Dublin, Kafka's Prague, Pessoa's Lisbon, 
Tanpınar's İstanbul, Sevgi Soysal's Ankara? 
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James Joyce in a conversation with Frank Budgen says: "I want . .. to give a 
picture ofDublin so complete that ifthe city one day suddenly disappeared 
from the earth it could be reconstructed out of my book" (Budgen, 69). 
Here, it seems that Joyce aims to create a literary city that aims to reflect the 
material reality of its original. A city that represent at least itself. But, how 
can he do that? By giving detailed descriptions ofDublin? When we read 
Dubliners and Ulysses, where he uses Dublin as the main literary territory, 
we don't see such detailed descriptions. As Joseph Brady says, "Joyce did 
not describe the urban landscape in any detail and the reader gets little sense 
of what the streets looked like over 100 years ago" (2015). in both works 
Dublin is presented through the characters. The city is revealed in front of 
the reader through the eys and thoughts of characters walking on the streets, 
visiting the social spaces of the city. Although the urban space is not 
depicted directly, the urban life is presented in detail and the city appears 
through this life. 

Virginia Woolf, on the other hand, in her essay "Literary Geography" 
writes: "A writer's country is a territory within his own brain; and we run the 
risk of disillusionment if we try to turn such phantom cities into tangible 
brick and mortar ... to insist that [ a writer's city] has any counterpart in the 
cities of the earth is to rob it of half of its charm" (Woolf, 33). Hence, for 
Woolf, literary cities are nothing more than imaginative constructions. 
They represent nothing other than themselves. Just like Joyce's Dublin, 
Woolf s Landon is presented through the eyes ofWoolfs characters. As we 
all know, Woolf s Mrs. Dalloway begins with Clarissa Dalloway's walk on 
London's streets. As the readers, we see the streets and the landmarks of 
Westminster along with various association of ideas that streams through 
Clarissa's mind. The situation is similar in her other works. Woolf s Landon 
is presented through the eyes of her fıctional characters. Just like Joyce's 
Dublin. 

So, what makes the urban representation of these two authors so similar 
when their ideas on the issue are so separate? Here I claim that their idea are 
not so contradictory. The cities ofthese two authors are both fıctional cities 
and turning them into tangible brick and mortar will rob them off half of 
their charm. But, at the same time if these cities one day suddenly 
disappeared from the earth they could be reconstructed out of these author's 
books. Those who are not familiar with Woolf s and Joyce's novels will look 
at these cities and say: "These places do not look like Landon or Dublin." 
But the readers of these two authors will say: "How cannot you see? Here is 
exactly Landon and here is exactly Dublin!" The position ofthe reader here 
resembles Peter Kien; the famous character ofElias Canetti in Auto Da Fe. 
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Canetti describes Kien who hears the cooing pigeons on the street after 20 
years with the following words: "Yet cooing was well known to him out of 
books. 'quite sol' he said softly, and nodded as he always did when he found 
reality bearing out the printed original" (Canetti, 123). Here Canetti 
reverses the directional relation between reality and fıction. We sometimes 
look for the sources of fıction in reality, that is true. But as Can etti shows it is 
possible to understand reality by means of fıction. Here these two realms 
can no more be defıned as dichotomies. Reality and fıction sometimes 
dissociates from each other, but we should also realize that they are 
sometimes entangled. The relation is a complex, indirect, and two-way 
relation. it is this nature of the relation between reality and fıction that 
shows us that the ideas of Joyce and Woolf about fıction are not so distinct. 
Yes, the literary cities are fıctional, but fıction have the power to re-shape 
reality. The unique cognitive character of literature appears just at this 
point. Fiction extends our understanding of reality and helps us to 
comprehend it in a new way. The task of literature is not to give us direct 
(propositional) knowledge about our reality. in this sense, what we have 
called "mis-representation" above is not such an important issue. Literature 
does not have a responsibility to represent our reality in an accurate way, 
rather by negating our understanding of reality it leads us to reflect on our 
"understanding of reality" and extends it. 1 will call this unique type of 
knowledge gained through literature "creative knowledge". Literature tells 
us something about the cities we inhabit through this creative knowledge. 

To clarify my position, 1 will now tum to the notion of mimesis and Paul 
Ricoeur's re-interpretation of the notion as Creative reference. 

Ricoeur's mimesis is a radical interpretation and extension of Aristotelian 
understanding of mimesis. We recall that for Aristotle a narrative is "an 
imitation of action and it is especially because of this that it is of those 
acting" ( 450b3). Hence mimesis for Aristotle is mainly a mimesis of action, 
and in this sense, it differs from Plato's formulation in which the notion is 
characterized as a weakened copy of things. This characterization is not 
unrelated to Plato's use of the notion with a clearly visual implication. As 
Ame Melberg states in his work on the theory and history of mimesis, 
"Plato uses the word [ mimesis] with a primarily visual signifıcance; 
mimesis suggests image, a visual image related to imitation, re
presentation" (1995, 1 O). This is so mostly because Plato rests his theory on 
the visual arts, and when he discusses poetic works he applies "a fanciful 
analogy between visual imagery and the linguistic forms of poetry and 
drama" (Melberg 1995, 11). According to Ricoeur, this rapture is 
instructive in revealing the polysemic resources of mim es is that may assist 
us in emigrating from the closure of representation to a mimetic opening. in 
other words, in order to free poetic mimesis from its boundedness as a re-
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presentation of presence, we should also liberate it from the visual character 
that it has gained through Platonic traditions and redefine it as a fi eti on. 

in "The Function of Fiction in Shaping Reality," where he problematizes 
the issue, Ricoeur takes the picture (the portrait) as the paradigm of the 
understanding of mimesis as mere replica and contrasts this understanding 
with his notion of mimesis as a "productive reference." For him, the main 
signifıcance of the shift from picture to fi eti on is the shift in the referential 
status of mimesis. The referent of the picture is some existing thing in its 
absence. in the case of fi eti on, on the contrary, there is no given model that is 
already there to which it could be referred; it "has no reference in a previous 
original to which the image would be the copy. And this defınes the status of 
unreality" (Ricoeur 1991, 120). There is a distinction between the absence 
and the unreal that defınes the characteristic of the referents of the two 
models that are very often confused. "The original of a photograph is 
absent," says Ricoeur, "but may be real or may have been real ... The 
referent of the portrait is a real thing aimed at in absentia" (120). Absence 
here is a mode of givenness of the real. The issue is fundamentally different 
in fıction. The basic characteristic of fıction in relation to referentiality is 
the non-existence of its object. And we cannot assume a symmetry between 
absence as a mode of givenness of reality and non-existence as the contrary 
of reality. Here, Ricoeur characterizes fıction by denying an original that 
comes before the fıction and to which the fıction refers. However, such a 
denial does not mean that the fıction is completely separated from reality. 
Rather, it opens new ways of referring to reality: "Because fıctions do not 
refer in a 'reproductive' way to reality as already given, they may refer in a 
'productive' way to reality as intimated by the fiction" (Ricoeur 1991, 121 ). 
Thus, by virtue of fi eti on reality is not copied, but augmented: 

That fıction changes reality, in the sense that it both 'invents' and 
'discovers' it, could not be acknowledged as long as the concept of 
image was merely identifıed with that of picture. lmages could not 
increase reality since they had no referents other than those of their 
originals. The only originality of the image had thus to be found in 
the spontaneity characteristic of the production of the image. 
(Ricoeur 1991, 121) 

What fictional narrative negate as reality is what is understood by ordinary 
vision and described by ordinary language as reality: "The more 
imagination deviates from that which is called reality, the more it 
approaches the heart of reality" (Ricoeur 1991, 133). Thus, what is meant by 
reality when Ricoeur says that fictional narratives have the power to re
shape reality is not a pre-given reality that is out there, but our 
understanding and conception of reality. And with this change in our 
understanding, a new world is opened up: a world "which is no longer the 
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world of manipulable objects, but the world into which we have been 
thrown by birth and within which we try to orient ourselves by projecting 
our innermost possibilities upon it, in order that we dwell there, in the 
strongest sense of that word" (Ricoeur 1991,133). As a result, fıctional 
narratives ca11 our understanding of reality into question, and in order for 
this function to be revealed, the understanding of mimesis as replica should 
be replaced by an understanding of creative mimesis. As Ricoeur aptly puts 
it, for the productive function of fıction to be sustainable we have to amend 
not only what mimesis is, "but also our prejudices to what reality is. Under 
the shock of fi eti on, reality becomes problematic" Ricoeur 1991, 133 ). 

As a result, when we turn to our main issue after this theoretical characte
rization of referentiality, we can say that literary works does not give us a 
direct knowledge (propositional knowledge) of the cities they represent. 
But by negating our understanding of the city they force us to reflect on our 
understanding of city and to think on other possible conceptualization of the 
city. The city is not something pre-given, it is shaped by our understanding 
of what it is and this understanding is forced by literature to reflect on itself 
through negation. And this happens through an aesthetic experience during 
the act of reading. Hence, literature reveals its unique and aesthetic 
cognitive signifıcance by problematizing reality, not by explicitly te11ing us 
what reality is but by problematizing and extending it. 
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Chapter 13 

DECONSTRUCTING THE CITY 

MONUMENTS TO A WAR HERO. 

KRZYSZTOF WODICZKO'S 

SOCIO-AESTHETIC PROJECTS 

Krystyna WILKOSZEWSKA 
Prof. Dr., Jagiellonian Üniversity, Institute of Philosophy, Cracow, POLAND 

My speech will discuss selected examples of transformations of existing 

meanings functioning in an urban public space, which we encounter in the 

artistic work by KrzysztofWodiczko. 

Krzysztof Wodiczko is a world renowned Polish artist who lives in Boston 

where he lectures and prepares his projects. it should be emphasized 

immediately that he is a supporter of art that is socially engaged; he is not 

interested in the so called art for art's sake at all. The tide ofhis latest book is 

Socio-aesthetics, and the former one, which I wish to draw your attention 

to, is The Abolition of War. The war or, as he emphasizes himself, un-war is 

a constant reference point for nearly all his creative activity. 

As a young boy he saw Warsaw totally destroyed in the last days of the 

Second World War, he climbed the ruins and watched the efforts made to 

reconstruct the city in accord with the remaining blueprints and pictures. He 

perceived the city, first of all, through its architecture. When he started to 

study at the Academy of Fine Arts, he chose to specialize as an interior 

architect and industrial designer. 

At the end of the 1970s he emigrated from Poland to Canada and then he 

settled in New York. Initially he lived in very difficult conditions; he 

became familiar with the fate of the immigrants, the homeless and the War 

veterans. it is these groups that his art mostly refers to. 

Wodiczko is convinced that our Westem culture is a culture of war. War is 

commemorated and worshipped, the public social space - especially in 
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cities -is fılled with monuments of war heroes; arches of triumph, victory 

columns, statues, cenotaphs and other "temples" of war are continually 

erected. Art has contributed signifıcantly to consolidate the culture of war 

through aesthetizing war and death in war. 

"Unfortunately, despite the many powerful anti-war art practices, artistic 

culture and to a large extent the entire Westem visual culture remains 

dominated by art that is either fascinated by war, emotionally distant from 

war, and-the most regrettable-silent about war". (Wodiczko 2012, 19) 

in his newest book Socio-aesthetics he claims that the artists ". . . have 

become incredibly involved in building the culture ofwar. in fact, without 

them it would be powerless. ( ... ) And therefore, artists are also able to 

dismount a large part ofthis culture". (Wodiczko 2015, 152-153) 

Wodiczko would like other artists to make an effort in order to build an un

war culture. He himself devoted all his artistic creative life to this idea, 

seeking the answer to the question: in what way may art contribute to 

transforming the culture of war into the culture of un-war? Here I use 

Wodiczko's specifıc language in which he introduces the term "Un-war" 

while avoiding the word "peace". it is an important matter and I shall pay 

some more attention to it. 

Wodiczko's actions and works are probably best described by the word 

deconstruction. He uses this word himself, but does it rather seldom. The 

term deconstruction, highly popular or even abused, has now multiple 

meanings depending on the diff erent contexts in which it is used. 

1 will use the word deconstruction in the sense limited to three issues: 

- deconstruction is a text-oriented method (Derrida claims that while

resembling a method it is not one ). However, the concept of a text is

extremely broad here; in fact, everything may be a text, e.g. a city, a tower, a

monument;

- deconstruction avoids thinking in the categories of notional oppositions

on which the whole tradition of Westem thought is based (true -false, good

evil, subject-object, ete.), and suggests entering the zone 'in-between';

- deconstruction does not signify destruction; it is a specifıc combination of

partial destruction with preservation of certain contents and a construction

introducing different contents.
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This is the patlı that Wodiczko follows both in his theoretical works and 
artistic projects. He rejects the fixed opposition ofthe concepts of war and 
peace and has reasons for it. Despite their polarity both elements belong in 
the same inventory of terms. Paradoxically, to speak about war is to speak 
about peace and speaking about peace is speaking about war. in our 
language we have an expression "to fight for peace", and when we send 
troops to war we say that they are to perform a peace mission. To avoid the 
trap of this way of thinking we should introduce new words with unused 
meanings, e.g., un-war, in our discourse. it is only tben that the hitberto 
unnoticed semantic context can be revealed. 

"Peace is spoken about all the time. This is pure phraseology and hypocrisy, 
it seems that all people desire peace and even 'fight' for it, but the results are 
still impossible to notice". (Wodiczko 2015, 157) The artist clarifies his 
position: "I do not feel well when I am called a pacifist, I am rather 
abolitionist than pacifıst". (Wodiczko 2015, 156) 

Deconstruction of war, creating the culture of un-war is a slow and long
lasting reconstruction of our consciousness. it is a trans-disciplinary and 
extremely difficult task: Wodiczko is convinced that the so-called peace 
forces proclaiming the need of universal disarmament, world safety, ete. 
just like the actions taken by politicians are not capable of executing a 
significant transformation of the culture of war into the culture ofun-war. 
"Anti-war" art is also helpless, remaining in the semantically overused 
discourse. 

We, must first confront the social and cultural phenomenon of war and 
recognize how war is entrenched in our singular and collective minds. Un
war is the new state of mind that enables the process of understanding, 
uncovering, an undoing war". (Wodiczko 2012, 13) 

Transformation of war monuments, always present in the urban space, 
should be one of the first steps. War monuments create a false image of the 
war. Hiding the truth about the war they tend to idealize and aestheticize it. 
"Memorials do 'smother' our souls, and do so in psychologically discreet 
ways indeed". (Wodiczko 2012, 33) it seems the artist does not make 
distinction between monuments which glorify the war victory and 
monuments (memorials) devoted to victims ofwar. However, the problem 
is rather complex because many memorials to victims serve also in hidden 
ways the culture of war. 

Wodiczko speaks ofmemorial-therapy. The memorials themselves are sick 
and require a specifıc therapy, just like we do, being submerged in the 
culture of war which they cultivate. Monuments "perpetuate our traumas" 
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and do not allow us to ovefcome them. Memofials afe not doctofs; it is 
humans that should cure monuments, curing themselves in the same 
process. This is why we should "examine and countef the continuing 
impact of national monuments, waf memofials, and felated 
commemorative cefemonies". (Wodiczko 2012, 15) 

We must undertake the task of transforming the memorials into monuments 
of un-waf. By no means should we destroy them (they would femain in 
people's memory carrying theif usual sense), but we should build a new 
context, e.g., through adding certain afchitectural structures and attaching a 
new environment of media and communications systems to inform and 
inspife new interpfetations and new debates by Ofganizing exhibitions and 
shows ofinteractive and immefsive charactef. 

Project: The Arc de Triomphe in Paris 

Accofding to Wodiczko, the Arch of Tfiumph is the ol dest waf memofial in 
Europe, because, while imitating a Roman afch, it carries modem 
meanings. Efected to honof Napoleon's empife, it plays an extremely 
harmful role, since it justifies subsequent wafs, and thefefofe it contfibutes 
to efection of similaf afches, tombs of the unknown soldiefs Of etemal 
flames in numerous countries. 

Wodiczko's attitude to this 
monumental stfuctufe is 
highly critical: 

- elegance of the structure, its
magnificent ofnaments ,
elaborate sculptures and bas
feliefs hypnotize the visitofs
(including children and ado-

1 lescents ). The afch celebfates
_, the waf as sanctity, something 

deserving fespect Of even 
longing. it seems to appeal to 

our deeply rooted psychological and social need of waf and striving fof waf. 

- "the fouf gigantic feliefs on the exteriof of the Afc de Triomphe - the
Departufe (1792), the Tfiumph (1810), theResistance (1814) and the Peace
( 1815) - explicitly feinfofce the illusion that waf can make peace".
(Wodiczko 2012, 49)

- proclaiming the triumph ofvictory it hides the truth about the waf, which
eventually always is a defeat, bfinging about disastef fof numerous human
lives and tragedy fof families and nations.
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Wodiczko is creating a project of deconstruction of the Arch of Triuınph 

which is supposed to transfer this huge monument of war into the culture of 

un-war. The title of the project which now exists only in its conceptual form 

is: ,,Arc de Triomphe: World Institute for the Abolition ofWar". 

At first, a project of enveloping the Arch of Triumph with a shape 

resembling a scaffolding was developed. This architectural structure would 

obscure the Arch only partly since it still would be visible through the gaps 

in the scaffolding. it would be the place of lively actions involving people 

from various social circles. As the headquarters of the Institute it would 

allow for undertaking ofhistorical studies focused on the Arch itself, which 

would verify its obvious, visible meanings and reveal its hidden, secret and 

silent senses. The results ofthe studies would be accessible for the visitors 

in the form of interactive exhibitions or audio-visual installations. The 

visitors would move thanks to horizontal and vertical platforms remaining 

close to the Arch on its various levels. Lectures, debates and other events 

would take place in the top part of the scaffolding. The major aim would 

consist in creating a new narration that would allow for a "critical analysis 

of the cult and culture of war in the philosophical, artistic, educational, 

legal, psycho-analytical and political aspects". (Wodiczko 2015, 163) 

At Wodiczko's request a model of the Arch of Triumph was made in Paris 

and sent to Boston where, in the artist's studio, the model was transformed 

according to the project. in this form it was sent back to Paris and presented, 

together with large-scale prints, in one ofthe galleries. 

Simultaneously, actions aimed at obtaining the consent of the city 

authorities to reshape the actual Arch are ongoing. Although Wodiczko's 

work already functions in its conceptual form, the artist is certain that the 

persistent striving for its full execution is a specific "must". Not before it is 

fully executed will the project exert a broader social impact, especially that 

the Arch of Triumph is situated in the very center of the city and the main 

axis of Paris runs between the Eiffel Tower and the Arch ofTriumph. 
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Accofding to the artist, all 

.,__----..-�----ıı important waf monuments , 

......,,..,..._,...,.....,;ı while pfeserving theif current 

content, should be wrapped 

in a new semantic context 

Ofiented at building the 

cultufe of un-waf. While 

wofking on the project of the 

scaffolding enveloping the 

Arch of Tfiumph he fealized 

that monuments need not be 

destroyed, the traditional 

forms of theif cult need not be broken - they should be encased and wrapped 

in new narrations. This process of monument-therapy and transformation of 

consciousness of people living in the cultufe of waf will obviously be slow 

and long-lasting, but it will be effective. 

War veterans 

it has alfeady been stated several times that waf memofials carry false 

content since they proclaim the glory of waf as well as the cult of victory, 

and sing the beauty of people dying fof the motherland Of fof the leadef, but 

they hide the havoc that the waf brings about. 

Yet, thefe afe monuments that carry the truth about the waf in themselves. 

They afe living monuments - waf veterans. But they - immefsed in theif 

trauma, unable to come back to life in the society Of even in the family, often 

homeless - afe silent. These living monuments afe dumb to a lafgef extent 

than the lifeless monuments of mafble, which speak through the statues, 

feliefs, plaques and omaments, and afe surrounded by human intefest and 

memory. Wodiczko has done a lot to make the living, silent monuments 

speak. F ormef soldiefs cry out theif waf expefience from walls of 

monuments (not necessarily waf memofials) and histofical buildings 

usually situated in centefs of cities. 

Several projections with waf veterans have been made in various cities of 

the world. Wodiczko's projections conceming waf veterans wefe pfesented 

in Denvef, Boston, New Yofk and in Poland - in Wafsaw, Wroclaw and 

Krakow. The projection in Krakow accompanied the 19
th 

Intemational 

Congfess of Aesthetics, 2013 and many aestheticians had a chance to take 

partin this event. This text-and-sound show included statements by Polish 

Afghanista and Iraq waf veterans and theif wives. Sounds of fifearms 
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appeared between the texts. The image was projected from a military 

vehicle onto the Clock Tower in the Main Market Square. 

Wodiczko applied a demobilized army vehicle used in Afghanistan and 

Iraq. He substituted the shooter's seat with a powerful overhead projector 

that could display images on the walls ofbuildings in the urban space. The 

overhead projector partly takes over the functions of weapons - the 

veterans' words are displayed on the wall ofa tower to the rhythm of shots 

from a machine gun. (Information is taken from the program prepared by 

the Museum of Contemporary Art MOCAK, Poland). 

Wodiczko claims that war veterans all over the world are similar to each 

other, they have similar experience and similar problems even if they 

participated in different wars. ,,The primary method and one of the 

objectives of these projects was to create conditions for the development of 

their capacity to open up and recall repressed experiences of war and 

afterward, fınding words and conveying them in an emotionally charged 

way. The projects became therapeutic, aesthetic, critical, and public". 

(Wodiczko 2012, 108-109) 

What seemed inexpressible has been expressed and publicized. Speaking 

with the voice of present-day veterans, historical monuments attract 

attention of both visitors and random passers-by. The familiar urban space 

which houses people following their everyday tasks suddenly becomes the 

site for reflection and debate about war and its effects and about the need for 

creating an un-war culture. 
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Chapter 14 

A HISTORIC GREENWAY FOR AN 

AESTHETICAL URBAN CORRIDOR 

iN ANKARA 

Nedim KEMER 

Assist. Prof. Dr., Kırıkkale University, Faculty ofFine Arts, 
Departmet ofLandscape Architecture, Kırıkkale, TURKEY. 

Anatolia 'The Cradle of Civilizations' is one of the busiest cultural bridges 

of the world. As a result of its long history and geophysical conditions, the 

land has been weaved with a network of roads over the millennia. From the 

Hittites to Ancient Greek and the Roman Empire until the Seljuk and fınally 

the Ottomans, all civilizations were aware of the fact that the roads 

constituted the best assets of the land that they ruled. Although, the roads 

were being inherited from one civilization to another they were always well 

maintained, improved and protected by the ruling class of said civilizations. 

The routes were equipped by various facilities such as bridges, inns, 

caravansaries, wells and fountains ete. Although, some of these historic 

roads deteriorated, ultimately losing their importance today and some of 

them were paved over and developed to serve as modem highways, all are 

excellent examples of'Greenways of the Global Ancient World' due to their 

politically and geographically strategic courses and locations. 

Emerged from the ancient settlements of Ancyra and Angora, Ankara, the 

capital of modem Turkey, is situated in the middle of Anatolia. The ancient 

city center resides at the junction of valleys and waterways whereas the 

modem city sprawls along the valleys and banks. Regionally, Ankara has 

always been an important hub thanks to its strategic importance as the 

crossroads of ancient roads. Ankara offers unique opportunities for 

greenway planning applications on both local and regional scales. These 

corridors present natural, cultural, historic and ecological opportunities for 

multiple greenway planning projects. 
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This study aims to explore characteristic elements of historic, cultural and 

economic resources of the Metropolitan Ankara region for greenway 

planning potential. The road building policy of the current government can 

be improved and be better facilitated by greenway planning principles in 

order to utilize their full potential. Meanwhile, extension ofhistoric routes 

of Asia Minor through the city would provide strong motivation in 

preserving the last remaining greenway corridors of the greater Ankara 

regıon. 

Keywords: Greenway Planning, Historic Roads, Anatolia, Ankara 

INTRODUCTION 

Roads of the ancient era universally present valuable cultural and 

geographical assets on their courses. The routes of historic roads are 

generally determined by means of connecting settlements and important 

locations while providing safe, fast, and easy access through challenging 

geographies. Lush valleys and waterways with provision of food and water, 

scenic ridgelines, passageways through mountain ranges, and in some 

cases straight shortcuts in open plains are the usual access paths connecting 

cultural and economic terminal points. Critical geomorphologic, 

climatologic, and environmental factors play important role in determining 

the courses. Year round accessibility in climate dependent harsh conditions 

and anthropocentric threats are the main causes of safety concems on the 

roads. As well as determining a sound course, the roads were developed 

with various facilities for safety and comfort. While historic roads are 

found as a single lane they often form a network of altemating routes when 

connecting people and cultures over the continents. The Silk Road, Persian 

King Road, Hadrian's Road, and old Native American trails are only a few 

of the many examples. These threads of civilizations provide access to new 

lands, new resources and other human experience. Practically, the roads 

were essential means of interaction for the peoples of different 

geographies. Although not always paved, roads were developed with vital 

amenities and safe haven structures by the authorities and goveming 

bodies. The vast examples ofhistoric roads ofthe world are the heritage of 

global culture. With the rich natural, geographic and cultural assets they 

possess on their courses, historic roads present new development 

opportunities providing excellent match with the principles of Greenway 

Planning ideology. This study aims to explore characteristic elements of 

historic, cultural and economic resources of the Metropolitan Ankara 

region for Greenway potential. Although a modem city, Ankara is situated 

at a critical hub of the networks of the historic roads of Anatolia. 
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HISTORIC ROADS OF ANATOLIA 

Asia Minor, as the most westerly peninsula of Asia, is the geographic and 
cultural bridge between the East and the West. Historically named Anatolia, 
Asia Minor has been home to millennia of anthropological activities, hence 
its unique title 'The Cradle of Civilizations'. Sir William Ramsay who 
dedicated his career to Ancient Anatolia and Greece defines Asia Minor as 
"a bridge with high guard railings" due to its geomorphologic 
characteristics (in Lloyd, 1989). Even today, the geopolitical location of the 
peninsula makes Asia Minor one of the busiest cultural bridges of the 
world. As a result of its long history and geophysical conditions, the land 
has been weaved with a network of roads o ver the millennia. 

Figure 1. Cradle ofCivilizations-Bridge ofthe World. (Yandex) 

The historic roads of Anatolia, such as the Silk Road, Persian King Road, 
other regional trade roads, caravan roads, pilgrimage roads, and military 
roads diversely stretched all along the peninsula. Starting with the Hittites 
and Assyrians until the Ottomans, for all the goveming authorities of the 
Cradle of Civilizations, the roads constituted the best assets of the land. The 
roads played an essential role in maintaining a regional dominance through 
strategic military deployment and the sustaining of peace by way of 
ensuring a vital economy. The flow of tax revenue was only possible by a 
vital trade which was only possible by roads (Eskikurt, 2014). Although, 
the roads were inherited from one civilization to another they were always 
improved, well maintained and protected by the ruling class of said 
civilizations. The roads are not only essential elements of vital economy 
and tax revenue but also of social and political integrity. The roads were 
equipped by various structural elements such as milestones (mi/iare), 

bridges, inns, caravansaries, garrisons, range külliyes, wells, fountains 
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harbor structures at their terminal points, and naturally many forms of 
karums, bazaars and market places throughout civilizations in Anatolia. 

The Hittites, Assyrians, Phrygians, Persians, Greeks, Romans, Seljuk 
Turks and Ottomans have made notable impacts on the development of the 
historic roads of Anatolia. The strong commercial relationship between the 
Hittites and the Assyrians gifted one of the fırst known and most 
established roads to the history of Anatolia. Direct references to the Hittite 
and Assyrian roads in literature are limited. However the commercial 
epigraphs indicate the existence of a highly developed and well maintained 
road system between the Hatti and Assyrians ( J asink, 1991 ). 

Phrygians were also busy with building roads along the plains of central 
Anatolia especially for their carts. As said, some of the tracks are stili 
visible cut by the Phrygian cart wheels on the soft limestone rocks of the 
Phrygian Valley- located in the Central West of Anatolia. 

Persian King Road is the most noteworthy of Anatolian roads although it is 
dated as old as circa 5th century BC. it was built by the Persian king Darius 
mainly for communication. An approximate distance of2,800 km, this road 
was travelled by couriers in seven to nine days from Susa in today's Iran to 
Sardes in the West coast of Anatolia passing throughAncyra. As said, it was 
the inspiration for the Pony Express of the United States. Herodotus has 
highly appraised about the Persian King Road. This road was utilized by the 
Romans within their military roads network and later Byzantium network 
of trade and military roads and fınally as the Silk Road by intercontinental 
travelers.(http://www. historyofınformation.com). 

F or the Romans, the roads were essential for prosperously ruling their 
dominion. The Roman realm is where the roads extended. Romans paved 
their roads and developed them with many elements i.e. milestones, 
garrisons, and inns. The Roman roads were ingeniously engineered as 
though monumental structures. The roads in Roman era were built in 
various sizes and for different purposes but mainly for the military. During 
the Roman dominion 7 diff erent roads from all four directions were 
meeting at the crossroads of Ankara (Erdoğan, 2007). 

The Seljuk Turks built commerce roads connecting the seagates of the land 
from North to South which were continuously accessible and safe by the 
caravanserais built along the roads. Security and a form of insurance were 
also provided by the authority. Large number of caravansaries was built 
particularly during the 13th century of the reign of Seljuk. During that 
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period the caravansaries were most prosperous and active (Günel,2010; 
Tuncer,2007). 

The Ottomans used the roads that they inherited to a large extent and further 
improved them with various organizations and structures such as derbent, 

and menzils. Safe and rapid movement on the Ottoman road network was a 
critical concem for the distribution of imperial edicts. Commerce and the 
military expedition were the other two main activities to utilize the roads in 
the Ottoman era. Derbent is a highly organized system to safeguard the 
roads developed in the 14th century. These were essentially fort-like small 
structures built both on critical junctions and at dire-straights on the roads. 
Members of the local communities would serve as security personnel and 
be responsible to keep the facility running to provide service to travelers. in 
retum, they would be perınitted to use neighboring fıelds for cultivating and 
be exempt from taxes. in the 16th century, Ottomans have developed quite an 
advanced postal system called menzil. With the establishment ofthe menzil 

system they built many facilities on the roads such as menzil külliye and 
menzil caravansaries (Halaçoğlu, 1981 ). Menzil etymologically, also 
defınes a range that can be travelled in one day which can vary between 20 
to 40 km depending on the climate and geographic conditions. 

in short, Ottomans carried the historic convention of the Cradle of 
Civilizations in maintaining and safeguarding roads as the essential 
element of a vibrant state. Today the land has been woven with the 
memories of an immense network of historic roads all adomed with 
abundant historic monuments, cultural elements, and geographical assets. 
Although, some ofthese historic roads deteriorated, ultimately losing their 
importance today and some of them were paved over and developed to 
serve as modem highways, all are excellent examples of'Greenways ofthe 
Global Ancient World' due to their politically and geographically strategic 
courses and locations. 

Modem Turkey, today, is being administered by a govemment that is not 
any different than its ancient counterparts in terıns of appraising roads. The 
current govemment has been in power both on the national level and in the 
majority of local municipalities for 13 years. it has been a nationwide 
consensus that building roads is among the greatest public services of this 
government, eventually ensuring a perpetuating authority of 
administration. it has been proven that newly built roads provide quick and 
positive political retum during elections in a developing nation whose 
voters are relatively less educated, thus easily manipulated by visible and 
practical public facilities. 
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From HISTORICANGORA to MODERN CAPITAL ANKARA 

Emerged from the ancient settlements of Ancyra and Angora, Ankara, the 
capital of modem Turkey, is the second largest city in the nation with an 
estimated population of 5.2 million today. It is situated on a rugged terrain 
in the middle of Anatolia. The ancient city center resides at the junction of 
valleys and waterways whereas the modem city sprawls along the valleys 
and banks. Ankara is a central hub situated in the middle of the central 
plateau of Anatolia with roads stretching out at every direction just like a 
star (Taescher, 1924). Regionally, Ankara has always been an important 
hub thanks to its strategic importance as the crossroads of ancient roads. Its 
strategic location and being the crossroads of major roads, Ankara was one 
of the most important cities, especially during the Roman and Byzantine 
periods (Sülün er, 2014) 

Figure 2. Ankara on the Junction of Major Historic Roads. (Çekül Vakfı, Nedim Kemer) 

Atatürk the founding father of the Modem Turkey has designated Ankara as 
the new capital in 1923. The city quickly leaped into mas si ve development. 
To date, four major plans were developed for Ankara in order to regulate its 
rapid growth. However none of these plans had realistic projections to 
foresee the population explosion; they were not flexible enough to absorb 
the inevitable in-migration that the new capital was attracting from the 
entire nation (Altaban, 1990). The revolution and mechanization in 
agricultural production, the social and political unrest in the rural Eastem 
Region along with better education and employment opportunities 
instigated in-migration from rural regions to the new capital. The result was 
a rapid and unplanned development around the outskirts of the historic city. 
Today, the city has become densely populated on its surrounding hills and 
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metropolitan regions are suffocated in a geographic bowl by the new 
developments. 

in 93 years, the fast paced and short-lived governments of the Metropolitan 
Region of Ankara have collaboratively created many problems due to the 
plans which were lacking broad visions. Insufficient zoning regulations 
gave rise to market driven trendy developments. Populist administrations 
gave way to land speculations, which led to the emergence of large 
neighborhoods of squatter homes. Phenomenal air pollution has become 
one of the biggest planning related problems. The lack of open space, 
unplanned and unregulated density, inefficient traffic and the lack of 
effective public transportation means were among the most common causes 
of air pollution. (Yuksel andKuntay, 2009). 

Planning Efforts and Urban Aesthetics 

As a recent trend, Ankara has been providing ground for many 
contemporary large scale commercial and residential development projects 
which all are systematically encroaching upon the valleys and open spaces. 
Although the spread of illegal squatter homes is largely under control, the 
threat to the last remaining resources of land and open spaces still exists in 
Ankara. The pressure has a new form; the rapid and unplanned develop
ment projects implemented within the metropolitan region are only planned 
with narrow visions for strictly profıt oriented goals. Despite its 5 .2 milli on 
current population the Greater City of Ankara Metropolitan Region still 
does not have a satisfactorily rational comprehensive plan. The region 
lacks a solid plan to regulate future developments and to manage its short 
and long term physical, ecological, environmental, social, cultural and 
economic development strategies both in city and regional scales. The 
traffic and the public transportation systems are massively chaotic and 
outdated. Open spaces are far from being enough for not only the current 
population but also the projected population increase. The lack of 
recreational open space and public parks are alarming. The city is in an 
emergent need for a solid plan to improve the aesthetical qualities in two 
dimensions. üne is the aesthetics of the physical elements of the city and the 
other is the aesthetics ofthe social capacity ofthe city. it is unfortunate that 
the daily policies and the urban improvement projects do not include the 
urban life style neither as a design entry nor the goal of the design and 
development efforts. 

ANKARA 'S GEOGRAPHY and GREENWAY CORRIDORS 

The topography of the Ankara region varies between 790 to 1200 meters 
above sea level. The city is situated in a geographic basin where three 
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valleys converge. The valleys present themselves as natura! greenway 
corridors within the Metropolitan Region of Ankara with their ecological, 
historical, cultural, economic and recreational potentials. Unfortunately the 
streams are either severely polluted now or/and submerged under the city 
especially in the most densely developed central sections. Four major 
arteries of the current regional transportation network are also situated in 
these valleys. The valleys emerge as critical environmental assets not only 
as the natura! air corridors but also for mediating the threats of climate 
change projections. 

The valleys are crucially important for the Ankara region because of the 
prevailing winds and the topographic conditions particularly considering 
the populist and market driven, unplanned dense developments with 
insufficient infrastructures. The valleys serve as air corridors for natural 
ventilation both during the winter and summer. The unplanned physical 
development pattem entirely disregards the environmental conditions, and 
has severely intensifıed the air pollution problem in the city. 

Historic Capacity of Ankara 

Ankara is adomed with various historic monuments due its long history of 
settlements and being a crossroads i.e. the Citadel of Ankara, Augustus 
Temple, Akköprü Bridge, Suluhan Inn, Çengelhan Inn, Pirinçhan Inn, 
Zağfıran (Safran) Inn, Taşhan Inn, Julian's Column, Roman Batlı, Roman 
Theatre, Ottoman Baths, Bedesten - The Museum of Anatolian 
Civilizations, Raci bayram Mosque and many other old historic mosques. 
Most importantly, segment ofa Roman Road called as Carda Maximus is 
residing as sunken below the old city center. There are also many ancient 
village settlements, historic monumental ruins in the surrounding 
environment of the city such as the Gordian the Phrygian capital. 

GREENWAY POTENTIAL of ANKARA 

Greenways are linear structures, linking and protecting, while serving 
human societies and natural systems. Greenways run through the cities and 
rural environments, in urban and/or regional scales essentially connecting 
the lateral elements from temporal ( cultural) and spatial (natural - physical) 
domains. While greenways seem to serve specifıcally in rural regional 
scales by fragmenting the natural and ecological systems, the benefıts urban 
environments gain from greenways are multidimensional: cultural, 
recreational, ecological, and physical. (Ahem, 1995; Fabos, 1995) 

The Hittite, The Romans, The Seljuk Turks, Ottomans all had important 
braches oftheir roads pass through (Ancyra, Angora) Ankara. ünce, the 
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capital of Galatia, the Ancyra - now Ankara the capital of modem Turkey 
was connected to surrounding important places and settlements in its 
history. it was connected to Cappadocia in the East, to Gordian - the 
Phrygian capital in the West, to Konya the Seljuk capital in the South and to 
Hattusha the Hittite Capital in the North at associative ages. 

Figure 3. Potential Greenways for Ankara 

Majority ofthe natural corridors of Ankara with many assets for greenway 
potential have been heavily built and developed as dense urban quarters. 
However Ankara still offers unique opportunities for greenway planning 
applications on both local and regional scales. The corridors present 
natura!, cultural, historic, and ecological opportunities for multiple 
greenway planning projects. The road building policy of the current 
govemment can be improved and be better facilitated by greenway 
planning principles in order to utilize their fu.11 potential. Meanwhile, 
extension of the historic routes of Asia Minor through the city would 
provide strong motivation in preserving the last remaining corridors of the 
greater Ankara region. 

CONCLUSION 

Visible or invisible, sporadic memoires of rich history are waiting to be 
incorporated in a Greenway planning in Ankara and its region today. Some 
are protected in situ or in museums, some reburied and some are still in use 
as adapted to current needs of the city. Subsequently, it is the universal 
responsibility to conserve and present such rich history to humanity. 
Considering the congested structure of the city today a conceptual network 
of Greenway Planning for Ankara and its region would be the most viable 
approach. The plan can have two dimensions one at the core and the other is 
in the region. The core would be concentrating onto the ruins and 
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monuments within the city and connecting them to the surrounding historic 
points at the regional scale. Such a holistic spanning across both temporal 
and geo-physical dimensions of the Cradle of Civilizations would reenact 
two and a half millennia ofhistoric human experience in one program. Such 
a plan policy adaptation would also serve for the improvement of urban 
quality in many aspects alleviating air pollution problems, traffic 
congestions, and public open space demand ete. 
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