
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anabili m Dalı: Mi marlı k 

 Programı : Bi na Bil gi si  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İ STANBUL TEKNİ K ÜNİ VERSİ TESİ  FEN Bİ Lİ MLERİ ENSTİ TÜSÜ 

YARATI CI METROPOL 
DÜZEN VE DÜZENSİ ZLİ Ğİ N SI NI RI NDA 

 

 

YÜKSEK Lİ SANS TEZİ  

 Mi mar Aslı han ŞENEL 
 

MAYI S 2002 
 



 

Bez cilt dış kapak sırt yazısı  

Tez sırtı nda yazarı n adı nı n il k harfi ve soyadı, t ezi n adı ve t ezi n kabul  yılı yer alır. 
Yazı ml ar, il gili böl üml er i çi nde ort al anmal ı dır. 

M .  M U T L U T E Z İ N  A D I 1 9 9 7

3 . 5  c m6 . 5  c m

Ö n  K a p a k

A r k a  K a p a k
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ġ STANBUL TEKNĠ K ÜNĠ VERSĠ TESĠ  FEN BĠ LĠ MLERĠ ENSTĠ TÜSÜ 

YARATI CI METROPOL 
DÜZEN VE DÜZENSĠ ZLĠ ĞĠ N SI NI RI NDA 

 

 

YÜKSEK LĠ SANS TEZĠ  

 Mi mar Aslı han ġENEL 
 (502991030)  

MAYI S 2002 
 

Tezi n Enstit üye Verildi ği Tari h :  10 Mayı s 2002 
Tezi n Savunul duğu Tari h :  29 Mayı s 2002 

 
 

Tez   Danı Ģmanı : Pr of. Dr. Hül ya Yürekli 

Di ğer Jüri Üyel eri Pr of. Dr. Vedi a Dök meci (Ġ. T. Ü)  

 Doç. Dr. Arzu Er de m (Ġ. T. Ü.) 

  

  

 



 ii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖNSÖZ 
 
 
 

Çal ı şmal arı mı n başı ndan beri  yar dı ml arı nı  esi rgemeyen ve yor uml arı yl a bana yol  
göst er en sevgili  hocam Pr of.  Dr.  Hül ya Yür ekli'  ye,  ayrı ca sağl adı kl arı  payl aşı mcı  ve 
ör nek akademi k ort am i çi n hocal arı m Pr of.  Dr.  Hül ya Yür ekli  ve Pr of.  Dr.  Fer han 
Yür ekli' ye t eşekkür ederim.  

 
 
 
 
Mayı s, 2002                                                                                            Aslı han Şenel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iii 

 
 

Ġ ÇĠ NDEKĠ LER 

 

ÖNSÖZ  ii 

Ġ ÇĠ NDEKĠ LER iii 

TABLO LĠ STESĠ  i v 

ġEKĠ L LĠ STESĠ  v 

ÖZET vi  

SUMMARY vii 

1. GĠ RĠ ġ 1 

2. BĠ R KAOS ORTAMI  OLARAK KENT 4 
2. 1. Düzen ve Kaos 4 
2. 2. Düzenli Dünya 5 
2. 3. Kaosun İ çi ndeki  Düzen, Düzeni n İ çi ndeki  Kaos 8 
2. 4. Düzen ve Düzensi zliği n Sı nırı nda Kent  10 

3. KENT Ġ DEALĠ NDEN METROPOLE 16 
3. 1. Üt opyal ar 17 
3. 2. Bili msel  Kent  26 
3. 3. Herkes İ çi n Eşit Kent 29 
3. 4. Karşıt Üt opyal ar / Bi reysel  Kent  34 
3. 5. Tüket[il] en Kent  39 
3. 6. Gerçek Kentl er 43 
3. 7. Het er ot opyal ar 48 

4. YARATI CI METROPOL 51 
4. 1. Düzenl er 51 

4. 1. 1. Nor ml ar 53 

4. 1. 2. Kent sel / Mi mari Nor ml ar 56 
4. 2. Düzen Dı şılıkl ar 61 
4. 3. Düzen ve Düzen Dı şılı ğı n Sı nırı  69 

4. 3. 1. Düzen ve Düzen Dı şılıkl arı n Et kil eşi mi  69 

4. 3. 2. Yeni  70 

4. 3. 3. Kenti n Dönüşümü 77 
 

5. SONUÇLAR 79 

KAYNAKLAR  82 

ÖZGEÇMĠ ġ  85 



 i v 

 

TABLO LĠ STESĠ  

Sayf a No 
Tabl o 2. 1.  Düzeni  kur mak i çi n önceli kli aracı mı z dil di r.......................................... 5 

 

 

 

 

 

 
 
 



 v 

 

ġEKĠ L LĠ STESĠ  

 Sayf a No 
ġekil 3. 1 
ġekil 3. 2 
ġekil 3. 3 
ġekil 3. 4 
ġekil 3. 5 
ġekil 3. 6 
ġekil 4. 1 
ġekil 4. 2 

 
ġekil 4. 3 

 
ġekil 4. 4 
ġekil 4. 5 

: Kent İ deali nden Metropol e 1/ 6..................................................... 
: Kent İ deali nden Metropol e 2/ 6..................................................... 
: Kent İ deali nden Metropol e 3/ 6..................................................... 
: Kent İ deali nden Metropol e 4/ 6..................................................... 
: Kent İ deali nden Metropol e 5/ 6..................................................... 
: Kent İ deali nden Metropol e 6/ 6..................................................... 
: Mandel br ot Fr akt ali, Farkl ı Öl çekl er de Düzenl er.......................... 
: Yazılı ol an ve ol mayan kent sel / mi mari nor ml arl a ol uş muş ayrı k 
ni zam konut ti pi............................................................................ 

: Yazılı ol an ve ol mayan kent sel / mi mari nor ml arl a ol uş muş ayrı k 
ni zam konutl arı n ar ası nda kal an boşl uk....................................... 

: Metropol de Kol ajl ar...................................................................... 
: Bit meyen Pr oj e, Hali ç................................................................... 

  24 
25 
30 
33 
40 
46 
52 
 
60 
 
60 
66 
68 

 



 vi  

 
 
 
 
 
YARATI CI METROPOL:  DÜZEN VE DÜZENSĠ ZLĠ ĞĠ N SI NI RI NDA 
 
ÖZET 

Met r opol  ol ar ak adl andırıl an günümüz kenti ni n tüm düzenl eme çabal arına r ağmen 
bi r  kaos ort amı  ol ması;  her  zaman yenili kl er  ür etebil mesi ,  i nsanl arca ar zul anması, 
düşünül mesi ,  deği ştirilmesi ,  kı sacası  yaşaması,  t ezi n çı kı ş nokt ası nı 
ol uşt ur makt adır.  Kent  ne yal nı zca bi r  kar maşa ne de yal nı zca i deal  bi r  düzendi r.  O,  
i ki si  bi rdendi r.  Sal t  düzensi zli k ol ar ak gör ül en kent,  her  şeyi n başı boş,  bel i rsi z 
ol duğu,  kol ayca i çi nde kaybol unabil en,  her  i st enil eni n yapıl abil di ği  bi r  ort am 
düşündür ürken;  t am düzen ol ar ak gör ül en kent,  bi zi,  yapıl abil ecekl eri n önceden belli 
ol duğu kar amsar  bi r  üt opyaya sür ükl eyebilir.  Kenti n di nami k doğası nı  anl amak i çi n 
bu t ek yönl ü bakı ş açı l arı nı n bi r  t ar af a bırakılması  ger eki r.  Kent  düzenl eri  ve 
kar maşası  i l e bi r  büt ündür.  Bu ort amdan yenili kl er  ort aya çı kar  ve bu yenilikl er  kenti n 
dönüşümüne katılır.   Bu hi ç dur mayan bi r  sür eç,  bi r  ol uşumdur.  Düzen ve 
düzensi zli ği n bi r  ar ada ol duğunun,  bi rbi ri nden etkil ener ek dönüşt üğünün bi li nmesi  
yar atı cı ort am hakkı nda yeni  bi r anl ayı ş sunabilir. 

Tez üç ana böl ümden ol uş makt adır.  İl k böl ümde kaos,  düzen ve düzensi zli kl eri 
barı ndıran,  bunl arı n bi rbi ri nden t ür edi ği  bi r  ol uşum ol ar ak t anı ml anmakt adır.  Kenti n 
de böyl e bi r  kaos ort amı  ol ar ak düzen ve düzensi zli ği n sı nırı nda varol abil di ği  ve 
varlı ğı nı sür dür ebil di ği vurgul anmakt adır. 

İki nci  böl ümde,  kenti n hep bi r  kaos ort amı  ol agel di ği,  kaost an düzenl er  ve 
düzenl er den de düzensi zli kl er  ür etti ği,  t ariht e kent  fi kri ni n dönüşümüyl e 
ör nekl enmekt edi r.  Kenti n bi li msel  ol ar ak el e al ı nabil eceği  fi kri yl e ür etil en ütopyal arı n; 
herkes i çi n eşi tli k sunan kent  fi kri ne;  bu eşi tliği n monot onl uğa doğr u gi t mesi yl e 
bi reyci  kent  i deall eri ne;  tüketi m gi bi  hesapt a ol mayan bi r  ol gunun kentl eri  de t üketi m 
nesnesi  yapması na bağl ı  ol ar ak t ek bi r  gerçek,  t ari h,  i deal  kal mayar ak,  her  fi kri n, 
i deali n,  üt opyanı n yer bul abil di ği  het er oj en bi r  ort am ol an kent e dönüş mesi  
anl atıl makt adır.  

Üçüncü böl ümde i se,  günümüzde kenti n nasıl  bi r  ort am ol duğu ar aştırıl makt adır. 
Kentt eki  düzenl er  ve düzen dı şılıkl ar  ör nekl enmeye çal ı şıl arak bunl arın bi rbi ri yl e 
et kil eşi mi nden yenili kl erin doğduğu,  bunl arı n da mevcut  düzen ve düzensi zli kl eri 
dönüşt ür düğü anl atıl maktadır.  Bu çerçevede,  kent i n yar atı cı  bi r  ort am ol duğu,  sür ekli 
bi r deği şi m, dönüşüm, yarat ma f aali yeti i çi nde ol duğu sonucuna varıl maktadır.  
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CREATI VE METROPOLI S: I N- BET WEEN ORDER AND DI SORDER 
 
SUMMARY 

The cont empor ary ci t y call ed as metr opoli s,  by bei ng a chaoti c medi um i n spi t e of  all 
t he or deri ng eff ort s;  bei ng desi red by peopl e;  bei ng t hought,  changed;  i n short  by 
li vi ng;  has been t he st arti ng poi nt  of  t he t hesi s.  The ci t y i s not  onl y a di sor der  nor 
onl y an i deal  or der.  It  i s bot h.  The ci t y as absol ut e di sor der  woul d mean a pl ace 
wher e everyt hi ng i s uncontroll ed,  vague and anythi ng coul d get  l ost,  where ' anyt hi ng 
goes' ;  wher eas absol ut e or der  coul d l ead t o a pessi mi sti c ut opi a wher e ever yt hi ng 
possi bl e i s pr eset.  To underst and t he dynami c nat ur e of  t he ci t y,  t hese one- si ded 
vi ews shoul d be l eft  asi de.  The ci t y i s a whol e wi t h i t s or der  and di sor der and f r om 
thi s envi ronment  t he new may gener at e whi ch will  parti ci pat e i n t he evol uti on of  t he 
ci t y.  Thi s i s a never  endi ng pr ocess,  a becomi ng.  To know t hat  di sor der  and or der 
ar e t oget her,  i nt er acti ng wi t h each ot her  t o evol ve;  coul d pr esent  a new 
underst andi ng of t he creati ve at mospher e.  

The t hesi s consi st s of  t hree maj or  secti ons.  I n t he fi rst  one,  chaos i s defined as a 
medi um wher e or der  and di sor der  ar e encl osed and cr eat ed f rom each ot her.  It  i s 
emphasi zed t hat,  t he ci ty i s a chaoti c medi um t oo,  whi ch can exi st  and conti nue i t s 
exi st ence by bei ng i n-between or der and di sor der. 

I n t he second secti on,  i t i s exempl ifi ed wi t h t he evol uti on of  t he ' cit y'  i dea t hr ough 
hi st ory t hat  i t  has al ways been a chaoti c envi ronment,  has cr eat ed or ders out  of 
chaos and di sor ders out  of  or ders.  It  i s exami ned t hat  t he ut opi as t hat  wer e 
gener at ed wi t h t he i dea that  t he ci t y coul d be handl ed sci entifi call y t ur ned i nt o t he 
ci t y i dea t hat  off ers equality t o all;  t hi s equality by becomi ng monot ony t urned i nt o 
t he i ndi vi duali sti c ci t y i deal s;  when t he consumeris m made t he ci t y a mass- pr oduct; 
as a r esul t  when t her e i s no mor e a si ngl e r eality, hi st ory,  i deal ,  t he ci t y t urned i nt o a 
medi um wher e any i dea,  i deal  or ut opi a can t ake pl ace.  

I n t he t hi rd secti on,  i t  i s exami ned what  ki nd of  a medi um t he cont empor ary ci t y i s.  I  t 
i s t ol d wi t h exampl es t hat  from t he i nt er acti on of  the or ders and di sor ders, novel ti es 
ar e gener at ed and t he novel ti es t r ansf or m t hem.  I n t hi s cont ext,  i t  i s concl uded wi t h 
t he i dea t hat  t he ci t y i s a cr eati ve envi ronment  by bei ng i n a fl ux,  transf ormati on and 
cr eati on.  
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1. 1.  GĠ RĠ ġ 

Hayat,  doğa i nsanl arı n anl ayabil eceği nden çok daha kar maşı ktır.  Çünkü hi çbi r  şey 

sabi t  kal maz,  her  şey deği şi r.  Bi r  t ek hücr eden bi r  i nsan ol uşur,  su buharı 

müke mmel  geometril ere sahi p kar  t anesi  hali ne geli r...  İ nsanı n bunl arı  anl ama 

yönt emi  i se;  kar maşa,  çeşi tlili k,  belirsi zli k,  sonsuzl uk i çi nde sadel eştir mel er  yapmak, 

benzerli kl er  ve f arkl ılıklar  bul ar ak i li şkil er  kurmaktır.  Bu yoll a i nsanın çeki ndi ği, 

engell emeye çal ı ştı ğı deği şi m de öngör ül ebilir. Cemal  bunu şöyl e açı kl ar: 

Deği ş me hep bi r  f arklıl aş ma,  ol mayan bi r  şeyi n meydana gel mesi  ol duğu i çi n eski  

düzeni n r ahatı nı  kaçırır.  Deği ş meyi  kavr amak i steri z.  Nasıl  deği şecek,  nereye doğr u 

deği şecek,  ne çı kacak? Asl ı nda bi r  bakı mdan gel eceği  bil mek i st emekti r  bu.  ( Ce mal, 

2002) 

Deği şi mi  ve gel eceği  kontr ol  edebil mek i çi n yaptı ğı mı z öngör ül er,  bu doğr ul t uda 

har eket  edil di ği  i çi n çoğunl ukl a gerçekl eşi r.  Ve öngör ül eri n bi r  öl çüde gerçekl eş mesi  

sonucu,  sor gul amayı  bırakır,  sonunda başl angı ç nokt amı zı  unut ur uz.  Genel de her 

şeyi n aynen sür eceği ni, eski den de öyl e ol duğunu düşünme,  kar maşık,  deği şi k 

ol andan,  denetl eyemeyeceği mi zden uzakl aş ma eği li mi ndeyi zdi r.  Bu yüzden 

denetl eme mekani zması ol an düzenl er e sı kı sı kı ya bağl anırı z.  

Bi li m,  dil,  kent,  mi marlı k,  sosyal  r oll er;  i nsanl arın kar maşayı  ve deği şi mi  anl amak, 

açı kl amak,  öngör mek ve denetl emek i çi n kur duğu düzenl er di r.  Bunl ar  ar ası nda kent 

en i yi  şekil de doğayı  kontrol  eder,  di ğer  düzenl er  i çi n bi r  üst  düzen,  uygun bi r  ort am 

ol uşt ur ur.  Kent  sayesi nde,  di ğer  düzenl er  t emel  kavr aml arı nı  belirl eyebilir.  Ör neği n 

dil, kent var ol duğu i çi n kırsal -kent sel, kor uması z-güvenli gi bi ayrı ml ar yapabilir. 

Fakat  her  canl ı  si st em gi bi  kent  de yaşamaya başl adı ğı nda bi r  kaos ort amı  ol ur. 

Far klıl aş mayı,  ol makt a ol anı,  gel eceği  öngör ül emez ol anı,  dengesi zli ği  de,  düzenl eri 

de bi rli kt e i çeri r.  Bu nedenl e,  zaman i çi nde düzen i çi nden düzensi zli kl er,  bu 

düzensi zli kl erden yeni  düzenl er  yar at ar ak kar maşası nı  artırmakt adır, 

kat manl aş makt adır.  Ve bugün en açı k ve kar maşı k yerl eş me ol an metropol  i smi ni  

al makt adır. 

Met r opol  var ol abili yorsa,  sür ekli  ' yeni'  yi  ür et ebili yorsa,  i nsanl arca ar zulanabili yor, 

düşünül üyor,  deği ştiril ebili yor  ve yi ne de bazı  yönl er den düzeni ni   kor uyabi li yorsa 

DÜZEN VE DÜZENSĠ ZLĠ ĞĠ N SI NI RI NDA ol duğundandır.  
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Çünkü " var ol uş,  denge ve dengesi zli ği n;  i sti krar  ve sapmanı n;  düzen ve 

düzensi zli ği n bi rli ği di r.  Tam düzen de t am düzensi zli k de yok ol uşt ur.  " ( Ce mal, 

2002) 

Düzensi zli kl eri  kontrol  al tı na al mak i çi n i nsan akl ı, belli  dünya gör üşl eri  çerçevesi nde 

düzenl er ol uşt ur maya çal ışır. Bunl ar t opl umsal  hayall erdi r.  

Capr a ( 1996)  bu hayall eri n düzenl eyi ci  r ol ünü Kuhn'  un bi li msel  par adi gma 

kavr amı nı  t opl umsal  paradi gma kavr amı  şekli nde genell eştirerek açı kl ar: t opl umsal  

par adi gma,  "  t opl um t ar afı ndan payl aşıl an ve t opl umun kendi ni  ör gütl emesi ni n t emel  

yol u ol an gerçekli ği n özel  bi r  gör üşünü ol uşt ur an ve kavr aml ar,  değerl er,  anl ayı şl ar 

ve pr ati kl erden ol uşan t akı mdır." 

Wi tt genst ei n bu t opl umsal  hayall eri, dünya res mi  ol ar ak t anı ml ar:  

' Dünya r es mi'  mi z,  bi zim dünyanı n nasıl  ol duğuna dai r  fi kri mi zdi r,  hayatı mı za ve 

dünya hakkı nda öğr enmeye başl adı ğı mı zda f arkına var dı ğı mı z bi rbi ri yl e i lişkili  genel  

doğr ul arı n bi r  t opl amı dır.  Bunl ar  dili  ve dünya i le i nsanl ar  hakkı nda t emel  şeyl eri 

öğr enmeden önce ' varsay ma mı z'  ger eken şeyl er dir. ( Scheer, 2002)  

Bu dünya gör üşünün esası,  kar maşayı  düzenl eyer ek t eknol oji k ve kül t ürel  büt ünl ük 

yar at ma i st eği di r.  Bu nedenl e,  t opl umsal  hayall er,  her  t eknol oji k geli şmeni n, 

ekonomi k si st emi n,  politik gör üşün,  kent sel  pl anlamanı n t emeli nde yat ar. Bur adan 

har eketl e kenti n düzenl eri ni n t anı ml anabil mesi  i çi n,  onun hangi  hayall eri,  i st ekl eri 

barı ndırdı ğı nı  gör ebil eceği mi z,  KENT Ġ DEALĠ NDEN METROPOLE ul aşıl an bi r 

yol cul uk yapmak ger eklidi r. 

Tari h boyunca gör ül en t üm kent  düzenl eri,  bi r  amaç doğr ult usunda,  si st emi  kor uyup, 

deği ş meyi  ol umsuzl adı ğı i çi n kaos düş manı dır.  Düzenl er,  di zgi nl eme,  t ek t i pl eşti r me, 

evr ensell eştir me,  kendi ni  doğr ul ama,  kar arlılık,  i sti krar,  dur gunl uk,  seç me, 

t oparl ama,  büt ünl eme,  mükemmel l eştir me mekani zması dırl ar.  Bu amaçl a bazı 

başvur u değerl eri,  kur ucu ve kor uyucul arı  var dır:  al ı şkanl ı kl ar,  ahl ak yar gıları,  di nsel  

ve hukuksal  kur all ar,  bi r  başka deyi şl e nor ml ar.  Kentt eki  her  düzeni n,  kendi ne gör e 

f arklı  nor ml arı  var dır.  Ki mi si  yazılı,  ki mi si  i se sadece i nsanl ar  ar ası nda sözsüz bi r 

anl aş ma şekli nde kentt e ' doğr u'  davr anı ş bi çi ml erini  göst eri rl er.  

Nor ml ar  i l e kentt eki  bi r  çok davr anı ş veya ol uşum,  düzenl ense de,  her  şey düzen 

i çi ne al ı namaz.  Dol ayı sıyl a,  düzen t ar afı ndan kapsanamayanl ar,  ' sapma' ,  ' i sti sna' , 

' hat a'  ol ar ak dı şl anır. Bu düzen dı şılıkl ar, deği ştir me,  çeşi tl eme,  dağıt ma, 
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düzensi zl eşti r me,  si vriltme,  yenili k,  i sti krarsı zlı k mekani zması dırl ar.  Kendi  kendi ni  

besl emek yol uyl a,  bul unduğu dur umu bozup,  ondan sür ekli  uzakl aşır,  si st emi  

kar arsı zl aştırır,  sapmal arı  büyüt ürl er.  Çünkü,  i nsan ne kadar  düzen i st erse i st esi n, 

t am düzenlili k hem mü mkün değil di r  hem de i nsanı n doğası na uy maz,  o deği şi rken 

sabi t kal an bi r düzen düşünül emez.  

Düzenl eri n ve düzensi zl i kl eri n et kil eşi mi  sayesinde,  metropol  ol ar ak adl andırıl an 

günümüz kenti,  deği şi r, dönüşür,  yeni  düzen ve düzensi zli kl er  yar atılır.  Buna 

METROPOLÜN YARATI CI LI ĞI  di yebiliri z.  Yar at ıcılık;  yeni  ol an her hangi  bi r  şeyi  

bul ma ya da ort aya çı kar ma yet eneği  ( Ana Britanni ca);  yenil enebil me;  açı k ol ma, 

deği ş meye i st eklili k durumu;  yeni ,  bekl enmedi k, oriji nal  bi r  şey ür et me pot ansi yeli 

( Peat,  1996)  ol ar ak t anıml anabilir.  Zıtlıkl arı n bi r ar ada ve et kil eşi m i çi nde ol ması 

yüzünden kent, her an yeni  dur uml arı n ort aya çı kabil eceği , yar atı cı bi r ortamdır.  

Kent  ki mil eri  i çi n sadece kar maşa,  ki mil eri  i çi nse t am bi r  düzendi r. Yal nı zca 

düzensi zli k ol ar ak gör ülen kent,  her  i st eneni n yapıl abil di ği,  her  şeyi n başı boş ve 

belirsi z ol duğu,  kol ayca i çi nde kaybol unabil en bi r  ort am düşündür ürken;  yal nı zca 

düzen ol ar ak gör ül en kent  bi zi,  yapıl abil ecekl eri n önceden bel li  ol duğu karamsar  bi r 

üt opyaya sür ükl eyebilir. 

Düzen ve düzensi zli ği n bi r  ar ada ol duğunun,  bi rbi ri nden et kil ener ek dönüşt üğünün 

bili nmesi  yar atı cı  ort am hakkı nda yeni  bi r  anl ayış sunabilir.  Tezi n amacı, bu ort amı 

t anı ml amaya çal ı şmaktır.  Bu a maçl a t ez kapsamı nda,  kaosun t anı mı  çeşi tli  bi li m 

dall arı ndan yar arl anıl arak yapıl makt a,  kenti n son yüzyıllık t ari hi ndeki  örnekl er den 

yar arl anıl arak düzen ve düzensi zli kl eri n bi r  arada ol ması  sayesi nde dönüşümü 

ort aya konmakt a ve günümüzde kenti n nasıl  bi r  ort am ol duğu,  düzen ve 

düzensi zli kl eri örnekl enmekt edi r. 
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2.  BĠ R KAOS ORTAMI  OLARAK KENT 

2. 1.  Düzen ve Kaos 

Düzen sözl ükt e;   sıra, seri, akı ş, art arda geli ş; 

 usul e uygun, si st emati k, uyuml u bi r araya geli ş; 

 başkal dırı, kar gaşa, karışı klı k, kur al sı zlı k, suç ve şi ddeti n  

 ol madı ğı dur um;  

 kur ul an ot orit eye it aat; 

 her şeyi n ol ması ger eken yer de ve ol ması ger ekt i ği gi bi  

i şl edi ği dur um;  

 t anı ml ı, kur allı veya mant ıklı si st em, t asarı veya dur um;  

 kur ul muş, genel  veya nor mal  uygul ama, adet, davr anı ş veya  

 kur all ar büt ünü;  

 önceden t anı ml anmı ş veya anl aşıl mı ş st andartl ara gör e  

 doğr u, bekl enil en veya i zi n veril en ol ma dur umu    

 ol ar ak t anı ml anır. 

 

Büt ün düzen t anı ml arı na baktı ğı mı zda kar gaşa,  karı şı klı k ve kur al sı zl ık karşıtı 

ol dukl arı nı  gör ür üz.  Tasarl anan belli  bi r  dur um,  yapı  var dır  ve bu dur uma uygunl uk, 

bu dur umun bozul ma ması düzendi r. 

Kaos i se bunun t am t ersidi r. Sözl ükt e;     t am karışı klı k ve düzensi zli k 

 karı şı klı k, kar maşı k hal ; 

 parçal arı n veya öğel eri n düzensi z ve  

 bağl antı sı z bi r şekil de bi r arada ol ması  

 şekli nde t anı ml anır. 

Bu t anı ml ar dan yol a çı karak bazı sor ul ar sor abiliriz:  

 Düzen ve kaos,  i ki  zıt  t anı ma sahi p ol mal arı na rağmen düzeni n i çi nde bi raz 

kaos,  kaosun i çi nde bi raz düzen yok mudur ? Bi rbi ril eri nden kesi n bi r  çi zgi yl e 

ayrıl abilirl er mi ? 

 Tanı mı ndan edi ndi ği mi z i zl eni ml e,  düzen ol uml u özelli kl er,  kaos da ol umsuz 

özelli kl er  mi  t aşır? O hal de kaost an kaçı nmamı z,  düzeni  ar ama mı z mı  

ger eki r? 

 Bakı ş açı sı na ve zamana gör e düzen ve kaos t anı ml arı mı z deği şi r mi ? 

 Düzen bi r araya geli ş i se, dı şı nda kal anl ar ol maz mı ? Bunl ar nel er ol abilir? 



 5 

 

Bu sor ul ar  bi ze,  esas konumuz ol an kent  ve mi marlı k i l e;  kenti n nası l  bi r  ort am 

ol duğuyl a il gili bazı i puçları ver ecekti r. 

Tabl o 2. 1    Düzeni  kur mak i çin önceli kli aracı mı z dil di r. Bi r şeyi  adl andırdı ğı mı zda onu bi r düzen i çi ne 
yerl eşti r mi ş ol ur uz. Onu di ğerleri yl e ili şkil endi rir, daha sonr a da kull anıl abilir hal e geti riri z. 

rasgel e seçil mi Ģ ifadeler  

kapal ı             başı boş             sonuç             keşf et mek               boyunca            ?        hangi      
öneri          deği şi m          dil        çalı şmak                başl amak          mmm. ..            öl üm 

düzenl eme dene mesi 1 

i si ml er fiill er sıf atl ar zarfl ar dı şt a kal anl ar 
sonuç keşf et mek kapal ı boyunca  ? 

öneri  çal ı şmak başı boş  mmm. .. 

deği şi m başl amak hangi    

öl üm     

di l      

 

düzenl eme dene mesi 2 

başl angı çl a il gili sür eçl e il gili sonl a il gili dı şt a kal anl ar 

öneri  deği şi m sonuç hangi  

keşf et mek boyunca öl üm kapal ı 

başl amak çal ı şmak  başı boş 

   di l  

   ? 

   mmm. .. 
 

 

2. 2.  Düzenli Dünya 

Dünyanı n var  ol an düzeni ,  çağl ar,  deği şi m,  il erl eme,  sonl ar,  kanunl ar  ve onl ar a en 

uygun ol anl ar,  i nsanl arın i cat  etti ği,  dünyaya bir  düzen ver mek ve onu anl aşılır 

kıl mak i çi n, dünya üzeri ne yerl eştiril en kavr am ve yapıl ardan başka bi r şey değil di r.  

Dünya,  bi zi m kavr aml arımı z ve anl ayı şı mı z dı şı nda var  ol maz.  Büt ün düzen fi ki rl eri , 

büt ün yapı  düşüncel eri;  daha çok düzenl eme,  yapıl andır ma ve i nsanl ar  arası  i l eti şi mi  

gerçekl eştir mek i çi n yaratıl mı ştır.  Asl ı nda,  dünya bu düzenl er e,  yapıl ara ve onl arı n 

kur all arı na doğal  ol ar ak sahi p değil di r.  Dünya,  sadece düzenli  gör ünür, çünkü bu 

yol l a onu anl amaya başl ar  ve bu düzen i çi nde f aali yetl eri mi zi  sür dür meyi  

düşünebiliri z.  
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Düzeni  kur mak i çi n öncel i kli  ar acı mı z dil di r.  Bi r  şeyi  adl andırdı ğı mı zda onu bi r  düzen 

i çi ne yerl eştir mi ş ol ur uz.  Onu di ğerl eri yl e i li şkil endi rir,  daha sonr a da kull anıl abilir 

hal e geti riri z.  ( Tabl o 2. 1)  Foucault  ( 1994),  Şeyl eri n Düzeni  ki t abı nı n gi ri şi nde, 

adl andır manı n ne kadar  ki şi sel  ve yapay,  doğadan bağı msı z yapıl dı ğı nı n;  ve kendi  

bili ndi k düşünce si st eml eri mi zi n sı nırl amal arını n ol duğunun f arkı na var ma mı zı 

sağl ar. 

Jor ges L.  Bor ges' i n bi r  ki t abı ndaki  bu meti n bi r Çi n ansi kl opedi si nde hayvanl arı n 

sı nıfl andırıl ması nı  el e al ır:  "  a)  i mpar at or a ai t  ol anl ar,  b)  i çi  saman dol dur ul muş 

ol anl ar,  c)  evcill eştiril mi ş ol anl ar,  d)  süt  domuzl arı,  e)  deni z kı zl arı,  f)  masal sı 

hayvanl ar,  g)  başı boş köpekl er,  h) bu t asni fin i çi nde yer  al anl ar,  i )  deli  gi bi  

çırpı nanl ar,  j )  sayıl amayacak kadar  çok ol anl ar,  k)  deve t üyünden çok i nce bi r 

fırçayl a r es medil enl er,  l )  ve sai re,  m)  t esti yi  kır mı ş ol anl ar,  n)  uzaktan si neğe 

benzeyenl er." 

Bu düzenl eme di l  il e yaptı ğı mı z ayrı ml arı n,  ' aynı  ve başka'  uygul amal arı mı zı n bi r 

göst er gesi di r.  Bi zi m yapt ığı mı z al ı şıl agel mi ş düzenl eme t ek ol asılık gi bi  gör ünse de 

farklı bi r bakı ş açı sı yl a f arklı bi r düzen de yar atıl abilir.  

Bel li  bi r  düzen i çi nde kal dı ğı mı zda,  yeni  karşıl aştı ğı mı z şeyl eri,  o düzeni n 

t anı ml arı na uydur ma eğili mi mi z var dır.  O düzene uy muyor sa da düzenden ve 

düşüncemi zden dı şl anmak zor unda kal ır. 

Ör neği n,  Don Quij ot e kendi  düzeni ni n peşi nde,  baktı ğı  her  şeyde aynıl arı  ar ayan bi r 

roman kahr amanı dır. Şöval yeli k r omanl arı  onun macer ası nı n r eçet esi ni 

yaz mı şl ardır.  Onun macer ası,  dünyanı n şi fresi nin bi r  çözümü ol acaktır: dünyanı n 

büt ün yüzeyi ni,  ki t apl arın doğr u söyl edi kl eri ni  göst er en fi ki rl eri  çı kar mak üzer e kat 

edecek,  ki t apl arı  kanıtlamak i çi n dünyayı  okuyacaktır.  Yaptı ğı  yol cul uk,  bi r 

benzerli kl er  ar ayı şı dır.  Sür ül er,  hi zmet çi  kı zl ar,  hanl ar;  or dul ar a,  soyl u hanı ml ar a ve 

şat ol ara benzemel eri  öl çüsünde,  yeni den ki t apl arı n dili  hali ne gel mekt edi rl er. 

( Foucault, 1994)  

Don Qui j ot e'  un düzeni ,  kör ü kör üne bağl andı ğı  gerçekli ği  bi ze ne kadar  komi k gel se 

de,  asl ı nda kendi  düzeni mi z i çi nde kapal ı  kal ı p f arklılıkl arı  gör emi yor  ol abileceği mi zi  

bi ze hatırl atır.  Bu konuda daha güncel  ör nekl er  de si nemadan veril ebilir.  Son yıll ar da 

"The Matri x",  " Kar anl ı k Kent  ( Dar k Ci t y)",  " Truman Show"  gi bi  pek çok fil mde, 

mevcut  düzene benzer el eştiril er  yapıl makt adır.  İ nsanl ar  i çi nde ol dukl arı  düzene 

öyl e al ı şmı şl ardır  ki  asl ı nda etrafl arı nda gördükl eri  her  şeyi n bi r  başkası nı n 

t asarl adı ğı  bi r  düzen ol duğunu f ark et mezl er.  Düzen böyl e bi r  al ı şkanl ı k,  gör üş 
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dar al ması  yar attı ğı ndan,  düşünül müş ve düşünül ebil ecek büt ün fi ki rl eri  sı nırl ar  ve 

hatt a kı sıtl ar. 

Ör neği n,  i nsanl ar  uzun sür e doğanı n ve evreni n al tı nda yat an yapını n,  akıl cı 

düşünceyl e t am ol ar ak bi li nebil eceği ni  düşünmüşl er di r.  Akıl cı  ol mayan düşünce 

dı şl anmı ştır.  Buna gör e,  eğer  düzen,  evr eni n gözl eml enmesi nde yapı sal  bi r  yol  i se 

akıl cı  düşünce ve modern bi li m de bunun en i yi  araçl arı  ol mal ı ydı.  Newt oncu bi li mde 

mekani k düzen her  şeyi n açı kl aması nı  mü mkün kılı yor du.  Buna göre,  dünya 

tama men nedensel  ve belirli  gör ül ür dü.  Meydana gel en her  şeyi n t anı ml ı  bi r  nedeni  

var dı  ve t anı ml ı  bi r  sonuca yol  açar dı.  Si st emi n her hangi  bi r  parçası nın geç mi şi  

ol duğu gi bi  gel eceği  de,  eğer  verili  her hangi  bi r  zamandaki  dur umu t üm ayrı ntıl arı yl a 

bili ni rse, il ke ol ar ak mutlak bi r kesi nli kl e hesapl anabilirdi. 

Bu düşünce t arzı nı n bi r  ör neği  mat emati kt e de bi r  sür e hüküm sür müşt ür. Russel  ve 

Whi t ehead,  Pri nci pi a Mathemati ca ( 1910)  i si mli  ki t apl arı nda mat emati ği n t ama mı nı n 

mantı kt an t ür edi ği  ve hi çbi r  şeyi n bi rbi ri yl e çeli şmedi ği  bi r  düzen öner dil er. Fakat  bu 

t eori,  Kurt  Goedel  t ar afı ndan çür üt ül dü ( 1931).  Goedel ,  Russel  ve Whi t ehead 

tarafı ndan öneril en ön kabull ü düzende boşl ukl ar  ol duğunu göst er mekl e kal madı, 

hi çbi r ön kabull ü düzeni n t üm kur aml arı üret emeyeceği ni de i spatl adı. 

Goedel'  e gör e,  bi r  t ek düzen evr eni n büt ününü kapsayamaz.  Bakı ş açı sı na ve 

zamana bağl ı  ol ar ak pek çok f arkl ı  düzen ol abilir.  Bi z bi r  düzen çerçevesi nde 

düşündüğümüzden bunun dı şı na çı k mak her  zaman mü mkün ol mayabilir.  Fakat 

kendi  düzeni mi zden başkal arı nı n da ol abil eceği ni  düşünmek,  bi ze zengi nli kl er, 

çeşitlili kl er  kazandırabilir. Bunun yanı nda,  bi r  düzen fi kri  ol mazsa da,  düşüncemi zi n 

sı nırl arı nı  bil emeyi z ve ' yeni'  fi ki rl eri n çı kabil eceği  bi r  ort am da kal maz.  Bi r  sı nır 

ol madı kça,  o sı nır  da aşıl amaz.  Ör neği n,  Newt on fi zi ği ni n t anı ml ılığı  ol masa 

Ei nst ei n'  ı n Gör elili k Teoremi ;  Pri nci pi a Mat hemati ca'  nı n kur al cılı ğı  ol masa Goedel'  

i n Tut arlılık Teor emi  ol mazdı. 

Del euze ve Guatt ari  de düzen i çi n duyul an i ht i yacı  şöyl e açı kl ar:  Bi zi  kaost an 

kor uması  i çi n yal nı zca bi raz düzene i hti yacımı z var.  Kendi nden kaçan bi r 

düşünceden,  uçan fi ki rl erden,  zorl ukl a ol uşt ur ul anı n yok ol ması ndan...  daha sı kı ntılı 

bi r  şey yokt ur...  Bu nedenl e sabi t  bazı  fi kirl ere t ut unmak i st eri z.  Fi ki rl eri mi zi n en 

azı ndan sabi t  kur all ara gör e bi rbi ri  il e i li şkili  ol masını  i st eri z.  Büt ün fi ki rl er  topl amı  bi zi  

kor uyucu kur all arl a – benzerli k,  yakı nlı k,  nedenselli k – donatırl ar.  Kural l ar,  bi zi m 

fi kirl eri mi ze bi r  düzen koy ma mı zı  sağl ar,  f ant ezil eri mi zi n(delili kl eri mi zi n, 

çıl gı nlı kl arı mı zı n)  evr eni  bi r  anda aş ması nı  engell er.  Nesnel  bi r  anti -kaos gi bi, 
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nesnel er de ve ol ayl arda bi r  parça düzen ol masa,  fi ki rl erde de bi r  düzen ol mazdı. 

( Del euze ve Guattari, 1999)  

İ nsan düşüncesi nde hep bi r  düzen fi kri  var dır  ama bu bakı ş açı sı na gör e deği şebilir. 

Ör neği n batı  dünyası ndaki  mantı ğa ve akıl cı  düşünceye dayal ı  düzen;  her  dur uma 

evr ensel  kur all arı  uygul ayar ak ol uşt ur ul urken doğudaki  düzen fi kri f arkl ı dır. 

Konf üçyüs f el sef esi nde özel  dur uml ar a özel  düzenl emel er  var dır.  Bu durumda,  bi r 

gör üşe gör e ol dukça kaoti k ol an di ğer  bi r  gör üşe gör e düzenli  ol abilir.  O hal de,  kaos 

il e düzen asl ı nda bi rbi rinden kesi n bi r  çi zgi yl e ayrıl ması  güç kavr aml ar dır.  Kaosun 

i çi nde bi r mi kt ar düzen, düzeni n i çi nde bi r mi kt ar kaos var dır. 

2. 3.  Kaosun Ġ çi ndeki Düzen, Düzeni n Ġ çi ndeki Kaos 

Günl ük dil de kaosu,  dağı nı klı k,  kar gaşa,  keşmekeş,  başı bozukl uk,  düzensi zli k, 

hercümer ç,  dağdağa sözcükl eri ne yakı n bi r  mana ver er ek,  i st emedi ği mi z dur uml ar 

i çi n kull anı yor uz.  Sözcük Yunanca'  dan geli yor ( khaos),  yarı k,  boşl uk,  uçur um, 

hudut suzl uk, ı ssı zlı k, gi rdap manal arı nı t aşı yor.  

Günl ük dil den geç mi ş ol makl a bi rli kt e kaos t eri mi ,  denetl enemeyen,  öngörül emeyen 

küçük deği şi kli kl eri n büyük sonuçl ar a yol  açtı ğı  veya büyük deği şi kli kl erin bi r  şey 

ol mamı şçası na sönüml endi ği  bi r  dünyanı n kapı sı nı  ar al amaya cesar et  eden 

bili mcil eri n dili nde f arklı bir anl am kazanır. 

Kaos,  har eketl er,  t aşı nmal ar,  doğuml arl a;  büyümel er,  yı pr anmal ar,  başkal aş mal arl a; 

onar mal ar,  i yil eş mel er,  kırıl mal ar,  yı kılışl ar,  patlamal ar,  heyel anl arl a i l gi li dir.  Ol uş, 

bozul uş ve evi rili şi n,  kısacası  di nami k si st eml eri n kur amsall aştırıl ması yl a il gili dir. 

( Ce mal, 2002)  

Kaos t emel de her  şeyi n doğduğu,  yaşadı ğı,  yı prandı ğı,  yenil endi ği  ve yok ol duğu 

yaşam sür eci il e il gili dir. Bu nedenl e Del euze ve Guatt ari kaosu yok ol uş il e açı kl ar: 

Kaos,  i çi nde bi çi ml enen her  şekli n sonsuz bi r  şekil de yok ol ması yl a tanı ml anır. 

Mü mkün ol an büt ün t anel eri  i çer en ve bunl ar dan mü mkün ol an büt ün şekill eri n, 

hemen yok ol mak üzer e,  kar arsı z ve i li şki si z,  nedensi z t ür edi ği  sanal  bi r boşl ukt ur. 

( Del euze ve Guattari, 1999)  

Del euze ve Guatt ari  ayrıca kaost a her  şeyi n i li şki si z ve nedensi z ol duğunu söyl er. 

Bu,  kaosun bu güne kadar  bil di ği mi z her hangi  bi r  düzen i l e onun i lişkil eri  ve 

nedenl eri yl e açı kl anamayanl arı da kapsadı ğı anlamı na gelir. 



 9 

Kaos,  hem düzenl eri  hem de düzensi zli kl eri  i çerir,  t anı ml ı  bi r  sı nırı  ol madı ğı  gi bi  

seçi ci  bi r  özelli ği  de yoktur.  Kaoti k bi r  ort amda daha önceden t anı ml amadı ğı mı z ve 

öngör medi ği mi z şeyl er de gerçekl eşebilir. 

1970'  l eri n sonunda Il ya Pri gogi ne t ar afı ndan ort aya atıl an kaos t eoremi ni n en 

öneml i  özelli ği,  daha önceden t anı ml anma mı ş ol anl arı,  o zamana kadarki  bili msel  

düşünceni n ve mevcut  düzenl eri n dı şı nda kal anl arı  da kabul  eden bi r düşünce 

geli ştir mesi  ol muşt ur.  Bu düşünce canl ı  si st eml eri ,  dı şarı dan al dı ğı  et ki l er  il e sür ekli 

bi r  akı ş ve deği şi m i çi nde kendil eri ni  dengeden uzak ve kar arlı  bi r  şekil de t ut an 

' dağıl maya yat kı n yapıl ar' ol arak t anı ml ar.  

' Dağıl maya yat kı n yapılar' ,  kendil eri ni  dengeden uzak kar arlı  dur umda t ut arl ar. 

Pri gogi ne'  i n bur ada üzeri nde dur duğu,  dağılmaya yat kı n yapı nı n davr anı şı nı n 

evr ensel  bi r  yasa i zl emedi ği,  si st eme özgü ol duğudur.  Denge t üm ki myasal  

t epki mel eri n bi tti ği,  hayatın kal madı ğı  bi r  dur umdur  ve denge yakı nı nda yi nel enen 

ol gul ar  ve evr ensel  yasal ar  var dır.  Dengeden uzakl aştı kça,  evr ensel den tek ol ana, 

zengi nli ğe ve çeşi tlili ğe doğr u har eket  ederi z.  Aynı,  Mar s i l e Dünya gi bi :  Mar s'  t a 

denge dur umu söz konusudur,  at mosf eri nde hi çbi r  t epki me ol madı ğı  i çin hayat  da 

yokt ur.  Fakat  dünya denge dur umundan ol dukça uzaktır  ve dünyada zengi nli k, 

çeşitlili k, ol asılıkl ar var dır. 

Dağıl maya yat kı n yapı, i çi nde çat all anma nokt al arı nı  barı ndırır.  Bel irsi zli k bu 

nokt al arda ort aya çı kar.  Pri gogi ne bunu bi r  i nsanı n yaşamı na benzeti r.  İ nsan 

doğduğunda i zl eyeceği  yol  hakkı nda veril mi ş bi r  kar ar  yokt ur.  Mesl ek seçi mi  bi r 

çat all anma nokt ası dır,  sanat çı  veya dokt or  ol abilir  f akat  i ki si  bi rden ol amaz. 

Bel i rsi zli k var dır  f akat  i nsanı n geç mi şi  ve çevr esi  bu nokt ada et kili dir.  Bundan yol a 

çı kar ak,  canl ı  si st eml er  hakkı nda kesi n bi r  bil gi mi z ol amaz.  Gel i şimi  i çi nde 

bekl enmedi k dur uml ar  or t aya çı kabilir.  Bu da bi ze,  bili msel  bil gi ni n,  dahi l  ol duğumuz 

düzeni n, evr eni n ancak kısıtlı bi r pencer esi ni sunabil eceği ni göst erir. 

Kl asi k gör üşe gör e,  düzen dengeyl e;  düzensi zli k de dengede ol mayanl a i l gili 

dur uml arl a i li şkil endi rilir. Fakat,  Pri gogi ne bu düşünceyi  deği ştir mi ştir,  artı k denge 

dı şı nı n düzeni n kaynağı ol duğunu söyl emekt eyi z:  

Canl ı  si st em,  kendi si ni  dengeden uzak t ut ar  ve bi r  di zi  çat all anmal arl a ondan 

gi der ek daha da uzakl aşabilir.  Çat all anma noktal arı nda,  daha  yüksek düzendeki  

dur uml ar  kendili ği nden ort aya çı kabilir.  ...  Si stemi n t opl am düzensi zliği  art maya 

devam eder,  f akat  bu artış t ek bi çi mli  bi r  artı ş değil di r.  Canl ı  dünyada düzen ve 

düzensi zli k eş zamanl ı yar atılır. ( Capra, 1996)  
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Düzeni n yanı nda belirsi zli kl eri n,  düzensi zli kleri n,  öngör ül emezli kl erin ol ması 

yar atı cılı ğı n, yenili ği n kaynağı dır. Capr a bunu şu sözl erl e if ade eder:  

Canl ı  si st eml eri n dünyasında,  geç mi ş öneml i  bi r  rol  oynar,  gel ecek kesi n deği l di r  ve 

bu belirsi zli k yar atı cılı ğı n kal bi di r. ( Capra, 1996)  

Buna gör e,  düzene uy ma ması yl a dı şl anan f arkl ılıkl ar,  belirsi zli kl er; düzen i l e 

düzensi zli ği n bi rbi ri  i çinde bi rbi ri nden et kil ener ek t ekr ar  yapıl ması; kentt e de 

yar atı cılı ğı n kaynağı dır.  

2. 4.  Düzen ve Düzensi zli ği n Sı nırı nda Kent  

Kent  düzen ve düzensi zliği  aynı  anda barı ndıran canl ı  bi r  si st emdi r.  Çünkü,  her  canl ı 

si st emde ol duğu gi bi  kentt e de sür ekli  bi r  yapıl ma ve yı kıl ma gerçekleşi r.  Kent 

yaşamakt adır.  Bi r  yandan düzen kur ul urken,  bi r  yandan bozul mal ar  yaşanır.  Capr a'  

nı n t anı mı nda canl ı si st em il e kent arası ndaki  benzerli ği gör ebiliri z:  

... bur ada [ canl ı  si st emde]  her  bi r  bil eşeni n i şl evi,  ağdaki  di ğer  bil eşenl eri n ür eti mi ne 

ve dönüşümüne katıl maktır.  Bu yoll a,  büt ün ağ sür ekli  ol ar ak ' kendi ni  yapar' .  Ağ, 

bil eşenl eri  t ar afı ndan ür etilir  ve sırayl a bu bil eşenl eri  ür etir.  Canl ı  bi r  si st emde,  kendi  

i çi ndeki i şl eml eri n ürünü,  kendi  organi zasyonudur. ( Capra, 1996)  

Kenti n canl ı  bi r  si st em ol duğu düşüncesi nden yol a çı kar ak,  kenti n kaoti k özelli kl eri ni  

i ncel eme mi z,  bi ze kent  hakkı nda yeni  bi r  bakı ş açı sı  sağl ayabilir.  Önceli kl e kent, 

açı k bi r  si st emdi r:  kent e çevr eden sür ekli  bi r  gi ri ş var dır  ve çevr eye sür ekl i  bi r  şeyl er 

çı kar,  kı sacası  kent  çevresi yl e i l eti şi m i çi ndedi r.  Bu har eket  onu sür ekli  bi r  akı ş ve 

deği şi m i l e dengeden uzak t ut ar.  Kenti n dengeden uzak ol ması  onun her 

pr obl emi ni n çözül memi ş,  yapıl acak ve düşünül ecek bi r  şeyl eri n hal a kal mı ş 

ol ması dır.  Dengedeki  bi r  si st em cansı z bi r  si stemdi r.  Hal buki  kent  sürekli  yeni  

fi kirl erl e sarsılır,  mevcut  düzen f arkl ı  i nsanl arca f arkl ı  al gıl anır  veya onl arı  artı k 

t at mi n et me meye başl ar,  böyl ece t ekr ar  yapıl anma başl ar.  Mevcut  düzeni  sar san, 

bazen si st emden bi r  çı kış ol abilir.  Ör neği n kentin bel li  bi r  i şl eve artı k ger eksi ni m 

duy ma ması,  mevcut  düzeni  t ekr ar  düşünmeyi  gerektirebilir.  Bazen de düzeni  sarsan 

şey,  kenti n kendi  i çi nden gel ir.  Ör neği n,  günümüz kenti nde bi r  t ek kent  anl ayı şı 

ol maması,  kenti n ve mi marl ı ğı n yor uma açı klı ğı  ve belirsi zli kl eri  düzeni n i çi nden 

düzeni  sarsabilir.  Bunu Sol a- Mor al es ( 1987)  ' zayıf  mi marlı k'  ol ar ak t anıml ar.  ' Zayıf 

kent' ,  i nsan zi hni nde bazı  kı pırdanmal ar a yol  açar,  kent  hayali  zi hi nde yeni  fi ki rl er 
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doğması yl a sonuçl anır.  Her  zi hi n kendi  kenti ni  yar atır.  Bu da dol aylı  ol ar ak kenti 

et kil eyecekti r. 

İ nsanl ar  evr ensel  yasal ar  yar atı p kenti  de bunl ara gör e yapıl andır maya,  bi r  düzene 

koy maya çal ı şsa da aslında kent  f arklı  şekill erde yor uml andı kça ve dol ayı sı yl a 

dengeden uzakl aştı kça ' evr ensel den t ek ol ana,  zengi nli ğe ve çeşi tlili ğe doğr u 

har eket  eder' .  Her  kent e özgü pr obl eml er  ol uşt ukça ( bu si st eme yeni  bi r  gi rdi  ol abilir) 

o kent  kendi ne özgü bi r  tepki  ver ecektir.  Bu t epki  öngör ül emez ve bu sayede o kenti 

di ğer  kentl erden ayıran özelli kl eri  ol uşur.  Ör neği n,  New Yor k'  t a,  Bar cel ona'  da veya 

İst anbul'  da her kese eşi t hakl ar  sağl amaya çal ı şan kent  pl anl aması  çal ı şmal arı  ol sa 

da kentl er  kendil eri ne özgü t epkil er  ol uşt ur ar ak yi ne de bi rbi ri ne benzemezl er. 

Ör neği n,  1900'  l eri n başı nda herkesi n eşi t  şartl arda ar saya sahi p ol abil mesi  i çi n 

ızgar a pl an fi kri  beni msenmi ştir.  Fakat  her  kenti n pl anl aması nda ı zgar a 

düşüncesi ni n et ki si  f arklı ol muşt ur.  Bar cel ona'  da köşel eri  kesi k dört genl er  yan yana 

gelirken;  New Yor k'  t a düzgün dört genl er  şehri n geneli ne haki mdi r;  İ st anbul'  da i se 

ızgar a yer  yer  uygul anabil di ği nden ser best  pl anl a i ç i çe ol ması  yeni  bi r  düzen 

yar at mı ştır. 

Kent  yapı sı  i çi nde de Prigogi ne'  i n t anı ml adı ğı  canl ı  si st emdeki  çat all anma nokt al arı 

var dır.  Bu nokt al ar  kentteki  belirsi zli kl eri n kaynağı dır.  Bu dur um ol asılıklar  i çi n de 

uygun bi r  ort am ol uşt ur ur.  Gel ecek,  pl anl amal arl a ne kadar  belirl enmeye çal ı şıl sa da 

hal a ol asılıkl ara açı k uçl ar  var dır.  Bu dur umda kent  bi r  di zi  çatall anmal arl a 

dengeden,  mutl ak bi r  düzenden uzakl aş makt adır.  Yıll ar  önce yapıl an bi r  düzenl eme 

çabası  ( pl anl ama)  günümüzdeki  kenti  yansıt mayabilir,  kent  öngör ül me mi ş 

düzensi zli kl er  ve bunl ar a t epki  ol ar ak da yeni  düzenl er  yar at mı ştır.  Bu dönüşümü di l, 

mi marlı k,  ahl ak,  politi ka,  i deol oji  gi bi  düzenl er  ve bu düzenl eri n kor uyucul arı  nor ml ar 

ve t abii ki bunl arı n da düzensi zli kl er il e et kil eşi mi  sağl ar.  

Kentt eki  düzen t ek yönl ü değil di r,  sı nırl amanı n öt esi nde yenili kl eri n ort aya çı k ması 

i çi n ol asılıkl ar  da sunabilir.  Bu düzeni n i çi nde düzensi zli kl eri n de ol ması yl a 

açı kl anabilir. Mi marlı k da di ğer düzenl er gi bi bu pot ansi yeli her zaman barındırır. 

Mi marlı k;  ahl ak,  devl et  ve i deol oji  gi bi  yaşamı n pot ansi yell eri ni  bastıran şeyl er den 

bi ri ol abil eceği  gi bi ol asılıkl ar mekanı nı aç maya yardı m da edebilir. ( Cost a, 1998)  

Kentt e düzen ve düzensi zli k eş zamanl ı ol uşur. Bunu Robi ns şöyl e açı kl ar: 

Kent  çeşi tli  düzenl eri  barındır ması  ve bu düzenl eri  barı ndıracak i mkana sahi p ol ması 

nedeni yl e düzensi zli ği n,  her  zaman bi r  düzen i st eği ni n ol ması  nedeni yl e de düzeni n 
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çatı ştı ğı  bi r  yer di r.  Levi s Mu mf or d kent  yaşamı nı n ' par anoyak bi r  r uhsal  yapı yı'  t eşvi k 

etti ği ni  söyl eyer ek ' deri n kol ektif  kaygıl arı n'  kent  kül t ürünün özelli ği  ol duğuna deği ni r. 

Kent  yaşamı nda ' kavga,  sal dırganl ı k,  t ahakküm,  yarı şma ve köl eli k'  vardır;  kent 

' sür ekli  yı kmaya ve yok et meye yöneli k böl ücü i çsel  kuvvetl eri  kuşatır'...  Temel   

sor un bu t ut kul arı n ve sal dırganl ı kl arı n nasıl  zapt  edili p bi çi ml endi ril eceği di r.  Kent 

kül t ürünün kalit esi ni n bu i l kel  güçl eri  uygarl aştır ma kapasi t esi  ol duğunu 

söyl eyebiliri z.  Kentlili k düzen ve düzensi zli k güçl eri ni  yar atı cı  bi r  geri li m i çi nde 

tut maya dayanır.  ( Robi ns, 1999)  

Kentt eki düzenl eme çabal arı na üt opyal arı örnek ver ebiliri z. 

Bu akı şkan ve kaoti k eğili ml er e karşı n,  moder n kent  kül t üründe karşıt  bi r  güç var dır. 

Her  şeyi  kuşatı cı  bi r  düzen ve akıl cılık arzusu.  Bu ar zu moder n kent  üt opyacılı ğı nda 

bul unan ' kavr am kenti' f ant ezi si yl e veya i deali yl e t emsil  edil mekt edi r;  kenti n 

kavr anabilir  ve yönetil ebilir  bi r  al an ol ması nı  i f ade et mekt edi r.  Tehdi t  ol ar ak 

al gıl anan düzensi zli k ve par çal anmaya karşı  kent  pl ancılı ğı  düzen ve büt ünl eş me 

anl amı na gel mekt edi r.  (Robi ns, 1999)  

Her  bakı ş açı sı  kendi  düzeni ni  geti rir.  Üt opyal ar da düzenl er den bi ri,  Del euze ve 

Guatt ari'  ni n dedi ği  gi bi  ' yeni  yapay bi r  düzl emde yeni  bi r  kompozi syon'  dur.  Kaost an 

herkes kendi ne gör e,  far kl ı  bi r  düzen çı kar abi lir.  Kenti n f arklı  i nsanl arca f arklı 

t anı ml anması  böyl e açı kl anabilir.  Bi r  sanat çı nı n, bi r  bili m adamı nı n veya fil ozof un 

kent  t anı mı,  kent  üzeri ne kur duğu düzen f arklı  ol abilir.  Bu bi r  ki t abı  f arkl ı  ki şil eri n 

okuyar ak f arklı şekil de algıl aması gi bi di r. 

Sanat,  bili m ve f el sef e kaosun üzeri ne düzl eml er  yerl eştirirl er.  Fil ozof  kaost an 

çeşitlili k(vari ati ons)  getirir.  Hal a sonsuzdurl ar,  f akat  belli  bi r  bütün i çi nde 

ayrıl amazl ar,  ayrı  fi kirl erin büt ünl üğü değil,  bi r  kavr am i çi nde t ekr ar  bi rl eşmel eri di r. 

Bi li m adamı,  kaost an deği şkenl er(vari abl es)  geti rir.  Yavaşl ama i l e bağı msı zl aşırl ar. 

Di ğer  deği şkenl er  el eni r, böyl ece kor unan deği şkenl er  bi r  i şl ev çerçevesinde bel irli 

ili şkil er  i çi nde ol url ar.  Sanat çı  kaost an çeşi tli şeyl er(vari eti es)  geti rir. Bu şeyl er 

duyumsal  bi r  büt ün ol uşt ur ur.  Yeni  yapay bi r düzl emde yeni  bi r  kompozi syon 

ol uşt ur ar ak... ( Del euze ve Guatt ari, 1999)  

Fakat  üt opya,  belli  bi r bakı ş açı sı na gör e belli  bi r  düzeni  geti r mek i çi n kendi  

düzeni ne kat amadı ğı  veril eri  dı şl ar.  Kendi  kur alları  i çi nde her kesi n mutlu ol acağı nı 

varsayar,  başka ol asılıkları  göz ar dı  eder.  Kentt eki  düzenl emel eri n hepsi  benzer  bi r 

t ut um i çi ndedi r.  Bunun yanı nda kentt e düzenl erden başka düzen dı şılı kl arı n da 

ol ması  kaos ort amı nı n bi r  özelli ği di r.  Ör neği n, het er ot opya kaos ort amı nı n i zi n 
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ver di ği  düzen dı şılıkl ardan bi ri di r.  Çünkü het er otopya (  het er o=al ı şıl mı şı n dı şı nda + 

t opos=yer  )  mevcut  düzene dı şarı dan bi r  bakı ş sağl ayabilir.  Bunu,  Foucaul t  şöyl e 

açı kl ar: 

Üt opyal ar  t eselli  veri r: asl a gerçek yerl erde geç me mel eri ne r ağmen,  yi ne de 

yaşanacak f ant asti k,  sorunsuz bi r  böl ge var dır;  devasa caddel eri,  enf es bi t kil erl e 

dol u bahçel eri yl e şehi rleri,  or aya gi den yol  hayali  bil e ol sa kol ay bir  hayatı n 

yaşandı ğı  ül kel eri  anl atırl ar.  Het er ot opyal ar  i se rahat sı z edi ci di r,  bel ki  de buna bi r 

i si m ver meyi  i mkansı zl aştırdı kl arı  ve yaygı n i siml eri  kör  düğüm hali ne geti rdi kl eri 

veya par ampar ça etti kl eri  i çi n;  daha başt an söz di zi mi ni  -  yal nı zca cüml e kur arken 

kull andı ğı mı z söz di zi mi ni  değil,  aynı  zamanda,  keli mel eri n ve şeyl eri n ' bi r  ar ada 

dur mal arı nı'  sağl ayan daha az belirgi n bi r  söz di zi mi ni  de -  yok etti kl eri  i çi n. 

( Foucault, 1985)  

Kenti n üt opyal arı n yanı nda het er ot opyal arı  da,  düzenl eri n yanı nda düzen dı şılıkl arı 

da barı ndıran ort amı,  yaşam i çi n doğal  bi r  ger eklili ktir.  Tüm düzenl eme çabal arı na 

rağmen,  f arklı  bakı ş açıl arı na da i hti yaç duyarız.  Bunu,  bi r  dili n başka di ll er  i l e 

karşıl aştırıl madan,  kendi  i çi nde yapı sı nı  anl ayamayı şı mı za benzetebiliri z.  Bi r 

si st emi n dı şı na çı kı p bakmak,  dı şarı dan bi r  fi ki r  kat mak,  si st emi n kemi kl eşme mesi ni, 

geli şmesi ni sağl ar. 

Mat emati k i çi n  yapıl an  t artı şmal ar  si st eml eri n geli şmeye açı k ol duğunu bi ze 

göst eri r.  Mat emati k bel li  kur all arı n t opl andı ğı  bi r  si st emdi r.  Fakat  bu kur all ar 

dı şarı dan bi r  fi kri n yeni  bi r  bakı ş açı sı  getir mesi ni  engell emez.  Mat emati ği n 

het er oj en yapı sı,  t ek bi r  mer keze bağl anamayan pek çok al t  si st emden ol uşt uğunun 

kabul ü,  yeni  bakı ş açısı nı  sağl ayacak öt eki ni  de kabul  eder.  Aksi  t akdi rde, 

Ei nst ei n’ı n Öklit dı şı geomet ri yi, t eori si ni geli ştirirken kull anması açı kl anamazdı.  

Mat emati k adı  al tı nda t opl anmı ş f enomenl er,  bir  mer keze bağl anamayan çoğul  

si st eml er di r.  Wi tt genst ein bu het er oj en yapı yı,  sadece mat emati k het er oj en doğa i l e 

di ğer  bili ml er  gi bi  pr atik bi r  t avırl a uğr aştı ğı  i çi n vur gul ama mı ş,  aynı  za manda 

het er oj en yapı  i çsell eştiril emeyen öt eki ni n kabul  edil mesi nden gel di ği  i çi n 

vur gul amı ştır.  Wi tt genst ei n’ı n bi çi mcili ğe el eştiri si, öyl eyse,  bi çi mcili ği n öt eki ni  dı şarı 

at ma eğili mi  üzeri ne odakl anmı ştır. ( Karat ani, 1995)  

Kar at ani  mi marlı ğı n da böyl e het er oj en bi r si st em ol duğunu söyl er:  

 “ Mi marlı k,  bi r  il eti şi m şekli di r,  ve bu i l eti şi m ort ak kur all ar  ol mamak koşul uyl a 

gerçekl eşi r.  Çünkü uygun kur all ar  t akı mı nı  i zl emeyen öt eki  il e gerçekl eşi r.”  di yer ek 
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Wi tt genst ei n bi çi msel  si st emi n katı  ol ar ak  kabull erden çı karıl ması  ger eklili ği ni  

reddeder ek ort ak kur all ar  t akı mı nı  kull anmayan öteki ni  ort aya koydu,  Goedel’  i n bi r 

t ek kur alı n i çi ne al ı namayan di ğer  kur al  t akı ml arını  ort aya koy ması yl a aynı  değer de 

bi r har eketti bu. ( Karat ani, 1995)  

Kenti  de f arklı  düzenl erin bi r  ar ada ol duğu bi r  si st em ol ar ak gör ürsek,  kur all arı n 

katıl aştırdı ğı bi r yer ol maması i çi n ' öt eki' ne bi r açık kapı bırakıl ması ger eki r. 

Bu dur umda,  kenti  anl amak i çi n si st emi  ne kadar  basi tl eştirsek de kent,  bi zi m 

kur duğumuz düzenl er e rağmen bi r  düzensi zli ği  de barı ndır makt adır.  Bu het er oj en 

ort am ki mi  zaman Al dous Huxl ey’  i n bi zi  sarsan “ Cesur  Yeni  Dünya”  düzeni ,  ki mi  

zaman da Tschumi ’  ni n sı nırl arı  zorl ayan mi marlığı  gi bi  yeni  vi zyonl ar  i çi n bi r  ol anak 

sağl ar.  Ör neği n,  Tschumi ,  mi marlı ğı n var ol anı  t ekr ar  et mek yeri ne yeni yi,  öt eki ni 

ar aması  ger ekti ği ni  savunur.  Bunun mü mkün ol ması nı  sağl ayan şey i se mi marl ı ğı n 

kur al a bağl anamayan ötekil er il e de ili şki i çi nde ol ması dır. 

Wal t er  Benj ami n i majl arı n yeni den yapıl abilirli ğini  t artı şırken,  i maj l arı n al ı m- satı m 

değeri ni n,  dol ayı sı yl a çeki cili ği ni n ol mayı şı  onl arın sür ekli  deği şebilir  ol ması nı,  saf 

il eti şi m çağı nda t ek değeri  ol an şeyi n ' şok'  ol duğunu,  i maj l arı n şoku,  sür pri z özelli ği 

ol duğunu söyl er.  Bu şok özelli ği  i maj ı n öne çı k ması nı  sağl ayan şeydi r:  bunun 

öt esi nde,  bugünkü durumu muzun ve moder n met r opol  hayatı nı n t ehli kel eri ni n 

kar akt eri sti k özelli ği di r.  Bu t ehli kel er  i nsanı n kendi ni  sür ekli  her  şeyi n anl amsı z ve 

ger eksi z ol duğu bi r  dünyada bul ması  korkusu i le sonuçl anı yor.  Bu korku deneyi mi  

esr ar engi z ol anı n deneyi mi di r.  Bi rçok yönden,  est eti k deneyi m,  Benj ami n' e gör e, 

' alıştır mamanı n'  canl ı  t utul ması nı  kapsar.  Benj ami n' i n anali zi,  t am da mi marlı ğı n 

t ari hi  ve f el sefi  i kil emi ne kar şılık gelir.  Mi marlı k deneyi mi  al ı ştır mamaya yöneli k bi r 

şey mi di r? – sanatı n bi r şekli  mi di r? Veya t am t ersi,  r ahatl atı cı  bi r  şey mi di r? – ev 

gi bi:  kor uyan bi r  şey mi ?...  Bur ada mi marlı ğı  ve kentl eri mi zi  deneyi m ve deney yeri, 

günümüz t opl umunun heyecan veri ci  yansı ması  ol arak gör enl er  il e mi marlığı n r ol ünü 

tekr ar  al ı ştıran,  büt ünl eştiri ci  ( cont ext uali zati on) ol ar ak gör en,  başka bir  deyi şl e, 

kendil eri ni  t ari hçi,  büt ünl eştiri ci  (cont ext uali st)  ve post moder ni st  ol ar ak gör enl er 

ar ası ndaki  deği şmez karşıtlı ğı  anı msayabiliri z.  Genel  ol ar ak t opl um ner edeyse her 

zaman gel eneksel cil erin ar kası nda dur acaktır.  Topl umun gözünde mi marl ı k 

rahatlı kl a kor uma i l e,  t uğl a ve harç i l e i l gili di r.  Buna r ağmen mi marlı ğın mutl aka 

rahatlı k il e i l gili  ol madı ğını  düşünen,  bunun yanı nda t opl umu i l erl et ecek,  geli şti recek 

bi r  şey ol ar ak gör enl er  i çi n ' şok'  vazgeçil mez bi r  araç ol acaktır.  Metropol de mi marlı k, 

kur um ol ar ak t opl umun pr obl eml eri ne yatı ştırı cı,  rahatl atı cı  çözüml er  bul makt an çok 

al ı şıl mamı ş çözüml er bulmaktır. (Tschumi, 1996)  
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Sonuç ol ar ak,  kenti n düzen ve düzensi zli kl eri n sı nırı nda ol ması,  onun yaşayan bi r 

ort am ol ması  anl amı na gelir.  Kent e ai t  kur all arı n varlı ğı  bi r  düzen geti rse de kenti n 

doğası nda var  ol an düzensi zli k nedeni yl e öt eki  il e i li şki  kur ma ol asılı ğı  hi ç bi r  zaman 

bi r  kur al a bağl anamaz.  Her  zaman şok edi ci  bazı  şeyl er  ol acaktır,  bu da kent  

kavr amı nı n donup kal maması nı sağl ayacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  KENT Ġ DEALĠ NDEN METROPOLE 

Kentl er  var dır,  yıll arl a ve  deği şer ek  ar zul arı  bi çi ml emeyi  sürdür ürl er,  kentl er  var dır,  ya ar zul arca si li ni r, 

ya da arzul arı sil er yok ederl er.                                                               İt al o Cal vi no, Gör ünmez Kentl er 
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Kent,  genel  anl amda,  yoğun bi r  nüf usun sosyal ,  ekonomi k,  kül t ürel,  ve bunl ar  gi bi   

büt ün yaşamsal  or gani zasyonl arı nı n düzenl endi ği  bi r  yapı dır.  ' Düzen'  f i kri  kenti n 

var ol uşunda mevcutt ur.  İnsan önceli kl e doğayı  ve evr eni  anl amak i çi n,  onun üzeri ne 

kendi si  yeni  bi r  şeyl er  koyabil mek i çi n gör düğünü,  t ecr übe etti ği ni  belli  bir  düzene 

koy ma i hti yacı  duyar.  Bu nedenl e kent,  i nsanı n yeni ,  daha i yi  bi r  çevre yar at ma 

i st eği yl e çevr esi ne bi r düzen geti r me çabası dır.  

Kent,  Mu mf or d'  ı n t anımı yl a i nsanl ı ğı n i l k üt opyası dır.  Kent  i nsanl arın zi hni nde 

yaşanabil ecek ' en mükemmel  yer'  ol ar ak kurgul anmı ştır  ve bu kurguya gör e 

ol uş muş,  şekill enmi ş,  deği ş mi ştir  ve deği şmeye devam edecektir.  Çünkü i nsanl arı n 

t opl umsal  hayall eri,  bunun et ki si yl e kentl eri;  zaman,  mekan ve kendil eri ni  al gıl ama 

ve t ecr übe et me şekill erine par al el  ol ar ak deği şmekt edi r.  Aynı  şekil de,  al gıl arı mı z ve 

t ecr übel eri mi z de t opl umsal  hayall erl e deği şmektedi r.  Bu karşılıklı  et kil eşimi ,  kenti n 

bi r  kaos ort amı  ol ar ak düzensi zli kl eri n yanı nda belli  düzenl eri  de barındırdı ğı nı; 

i nsanl arı n yenili kl er  ür et ebil mel eri  i çi n kaos ort amı  gi bi  het er oj en bi r  ort amı n yanı nda 

sı nırl amal ar  koyan düzenl emel er e de i hti yaç duyduğunu anl amak i çin t opl umun 

hayall eri  ve i nsan al gı sında ve t ecr übesi ndeki  deği şi ml eri  zamana paral el  ol ar ak 

i ncel emek yar arlı ol acakt ır.  

Bu sırada günümüz norml arı nı n da kenti n kaos ort amı nda yeni  fi ki rl er  ol ar ak ort aya 

çı kı şı nı,  zamanl a somut l aş ması nı  ve gi tti kçe daha katı  hal e gel mesi ni ,  ve hatt a 

bazen başl angı çt aki  amacı  unut ul ar ak esnekli ği ni  kaybet mesi ni  de gör mek mü mkün 

ol acaktır. 

 

 

 

 

3. 1.  Üt opyal ar 

Üt opyal ar  ol maksı zı n,  i nsan hal a mağar al ar da yaşı yor  ol urdu,  zavallı  ve çı pl ak.  İl k  kenti n çi zgil eri ni 

çi zen,  üt opyacıl ardı...  Cö mert  rüyal ar dan ger çekli kl er  doğdu.  Üt opya,  büt ün gel i şmeni n t emel i  ve  daha 

i yi bi r gel ecek i çi n bi r deneme ol du.  

Anat ol e Fr ance (1884- 1924) 
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Üt opya,  Thomas Mor e t ar afı ndan 16. yy.’  da ür et il en bi r  keli medi r.  Yunanca Eut opi a 

(i yi  yer)  ve Out opi a (hi çbi r  yer)  keli mel eri nden ür etil mi ştir.  İ nsanl ar ' üt opya'  

keli mesi ni,  i yi,  mükemmel ,  ul aşıl mak i st enen anl amı yl a kull anmı şl ardır.  Üt opya, 

genel de mükemmel  yerin hayali  ol arak düşünül müşt ür.  Üt opyal ar  bu hayal  yönüyl e 

i nsanl ar a yeni  hedefl er belirl er ve onl arı n özl eml eri ni dil e getirir. 

Üt opya’  yı  i çer meyen bi r dünya harit ası na bak maya bi l e değmez.  Çünkü [ bu harit a] 

i nsanl ı ğı n her  zaman demi r  attı ğı  t ek ül keyi  dı şarıda bırakır.  Ve i nsanl ı k oraya de mi r 

attı ğı nda,  dı şarı  bakar  ve daha i yi  bi r  ül ke görer ek yeni den yol a çı kar.  İl erl eme, 

üt opyal arı n f arkı na varılması dır.  ( Oscar  Wi l de,  Sosyali zm Al tı nda İ nsan Ruhu,  1891) 

( Üt opya il e Ġl gili Sözl er) 

Fakat,  üt opyanı n keli mesi  keli mesi ne uygul andı ğı nda mükemmel  hayatı  el de 

edeceği mi z fi kri  bi r  düştür,  çünkü her  üt opya bi r  çok kabull e yol a çı kar. İ nsan ve 

kenti n ' doğal'   ve kaoti k yönünü göz ar dı  eder.  Kendi  kur all arı  çerçevesi nde bel li  bi r 

düzen kur ar. 

Üt opyal ar  genel de gel ecek i çi n düşünül müş Mi mesi s (i deal  dünyanı n t akl it  edil mesi  

yol uyl a yar atıl ması)’  i n bir   modeli di r   ve en i yil eri  pek çok okuyucuyu et kil emi ştir. 

İ nsanı n i deall eri  il e i l gili  ol ması,  onun davr anı şl arı nı  et kil emesi  ve ona yeni  amaçl ar 

ver mesi ni n dı şı nda onl arı n uygarlı ğı  şekill endi r mel eri ni  bekl eyemeyi z.  ( Nell  Euri ch, 

Üt opya'  da Bili m , 1967) ( Üt opya il e Ġl gili Sözl er) 

Üt opya keli mesi  genel  ol ar ak i nsan çıl gı nlı ğı nın veya umudunun son nokt ası nı n 

anl atıl ması  i çi n kull anılmakt adır.  Genel  hayatın ol anakl arı nı  zengi nl eştir mek i çi n, 

Hi çbi r  Yer’  de boş mükemmel li k hayall eri  veya i nsanı n çevr esi ni  ve sosyal  

kur uml arı nı  ve hatt a kendi  hat a i şl emeye yat kı n doğası nı  yeni den yapmak i çi n akıl cı 

çabal arı dır. (Lewi s  Mumford, Üt opyal arı n Hi kayesi , 1922) ( Üt opya il e Ġl gili Sözl er) 

Bunun yanı nda,  üt opyal ar,  ne kadar  i l eri si  i çi n düşünül se de asl ı nda var  ol dukl arı 

zaman ve dur umu bi r  düzene koy makt an daha öt e bi r  şey değil di rl er.  Dahi l  ol dukl arı 

si st emi n f arklı  bi r  i f adesi di rl er.  Mannhei m'  a gör e var  ol an gerçekli ği n sür mesi ni  

amaçl ayan i deol oji ye kar şı n,  üt opya,  var  ol an düzeni n dı şı na çı k mış,  onunl a 

büt ünl eş me mi ştir;  i çi nden çı ktı ğı  gerçekli ği  deği ştir meye çal ı şmı ştır.  Ancak Taf uri'  ye 

gör e,  eğer  t ek t anı ml anabilir  gerçek ol ar ak var  ol an geli şmeni n di nami kl eri  el e 

al ı nırsa,  üt opya var  ol an koşull arı n,  bugünün üzer i nde t emell enen bi r  t akım evr ensel  

ve ebedi  modell eri n önceden bi çi ml endi ril mesi  çabası ndan öt eye geçemez.  Ve 

Mannhei m' ı n t üm çabal arı na karşı n,  üt opya da i deol oji den pek az f arkl ı  ol ar ak, 

var ol anı n bi r if adesi ol arak kal ır. ( Erteki n, 1980)  
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Bu nedenl e,  üt opyal arı  bul undukl arı  zamanı n bi r  i f adesi,  o zamanda i nsanl arı n daha 

i yi si  i çi n kur dukl arı  hayall eri,  daha i yi yi  el de et mek i çi n har eket e geçi ri ci nedenl er 

sunmak ol arak gör ebiliri z. 

Ki ng ( 1996),  har eket e geçi ri ci  nedenl er  sunmayı  büt ün zamanl arı n pr obl emi  ol ar ak 

gör ür.  16.  yy'  a kadar,  Akdeni z'  de mer kezl enmi ş dünyada,  i nsan mükemmel li ği ni n 

ancak gel ecek hayatt a el de edil ebil eceği  ve bu hayatı n anl amı nı n da sonr aki  i çi n 

hazırlık ol duğu düşünül mekt eydi .  Fakat  Ort a Çağ'  da bundan şüphe duyul maya 

başl andı.  Başka bi r  dünya vaadi  nasıl  ol ur  da mevcut  baskı yı,  vahşeti,  küçük 

düş meyi ,  sı kı ntı  çek meyi  ve umur samazl ı ğı  hakl ı  göst erirdi ? Bu i nanç kri zi nden 

sonr a i nsanl arı  har ekete geçi ri ci  nedenl er,  i ki nci  hayatt a ol duğu gi bi  (veya i ki nci 

hayatı n yeri ne)  şi mdi ki  hayatt a da mükemmel li ği  ve t at mi n ol mayı  gar antilemek i çi n, 

önce Aydı nl anma Pr oj esi ' ne, sonr a da Moder ni t e Pr oj esi' ne dönüşt ü.  

Aydı nl anma i l e;  or gani k,  yaşayan ve ti nsel  evr en düşüncesi ni n yeri ni  maki ne ol ar ak 

dünya düşüncesi  al mı ş ve maki ne- dünya moder n devri n egemen met af or u ol muşt ur. 

Düşüncedeki  bu deği şim,  Coper ni cus,  Gal il eo,  Descart es,  Bacon ve Newt on gi bi  

bili m adaml arı nı n,  i nsanl arı n zamanı,  mekanı, doğayı  ve kendil eri ni  anl ama ve 

t ecr übe et me yoll arı nı  deği ştir mesi  sonucu gerçekl eş mi şti r.  Gal il eo,  bilimi  öl çül ebilir 

ol gul arı n i ncel enmesi yl e sı nırl amı ş,  Descart es analiti k düşünce yönt emi ni  yar at ar ak 

büt ünün davr anı şı nı  parçal arı n özelli kl eri nden anl ayabil eceği mi zi  savunmuş ve canl ı 

or gani zmal arı  da i çer en maddesel  evr eni n bi r  maki ne ol duğunu söyl emi şti.  Gal il eo 

ve Descart es t ar afı ndan yar atıl an bu kavr amsal  çerçeve,  Newt on'  un dünyayı  kesi n 

mat emati ksel  yasal arl a yönetil en mükemmel  bi r  maki ne ol ar ak t anı ml aması  ve 

Wi l li am Har vey'  i n bi yol oji de Descart es'  ı n mekani k modeli ni  kan dol aşı mı na 

uygul aması  gi bi  çal ı şmal arl a t üm evr ene uygul anabilir  bi r  gör üş hali ne gel mi ştir. 

( Ki ng, 1996)  

Rowe ve Koett er  da,  düşüncedeki  bu dönüşümü üt opyal ar daki  deği şi ml e bağdaştırır. 

Onl ar a gör e kentl er  hakkında i ki  hi kaye var dır:  bi ri nci si  kl asi k ( el eştirel )  ütopyanı nki , 

evr ensel  akıl cı  ahl ak ve adal et  düşüncel eri nden esi nl enen,  dünya ni metl eri nden el i ni  

et eği ni  çek mi ş,  Fr ansı z İ htil ali'  nden önce çoktan öl müş ol an üt opya;  i ki nci si  i se 

Aydı nl anma sonr ası nı n et ki n ( acti vi st)  üt opyasını n hi kayesi di r.  1500'  l eri n kl asi k 

üt opyası,  özgün bi r  çatış ma /  zıtlık /  mücadel e ol makt an uzaktı.  Bu nedenl e kl asi k 

üt opyanı n,  her  an ol uşacak duygusu i l e ve hep deği şen yeni  düzeni  i l e 20.  yüzyıl 

başı nda ort aya çı kan ütopya ef sanesi ni nki  gi bi ,  hi çbi r  zaman çar pı cı  bi r  özel li k 

ser gil eme mesi  ol ağandır.  Bunun yeri ne,  kl asi k üt opya kendi si ni  daha çok, 

düşünceye dal mak i çi n bi r  nesne ol ar ak sunmuşt ur.  Var ol ma şekli,  sessi z ve bel ki  
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bi raz al aycı  ol muşt ur.  Tar af sı z bi r  başvur u kaynağı  ol ar ak,  doğr udan uygul anabilir 

politi k bi r araç ol makt ansa öğr eti ci bi r araç ol arak davr anmı ştır. 

İyi  t opl umun si mgesi ,  bi r fi kri n dünyevi  göl gesi  ol an kl asi k üt opya,  seçki n küçük bi r 

i zl eyi ci  gr ubuna yöneli kti  ve mi mari  zi rvesi,  i deal  kent  –evr ensel   ve en son i yi  nokt a– 

sı nırlı  bi r  müşt eri  gr ubunu eği t mek amacı yl a hayal  edil en bi r  ar aç ol ması ydı. 

Machi avelli’  ni n öneri si ndeki  gi bi,  Rönesans' ı n i deal  kenti,  pr ensi  bil gilendi recek 

öngör ül er  i çi n,  dol ayı sı yla dur umun dekor atif  ol arak i f ade edil mesi  ve kor unması  i çi n 

bi r  ar açtı.  Sosyal  el eştiri  ol duğu i nkar  edil emese de,  gel ecek i çi n hi pot ez ni t eli ği nde 

bi r  i deal  sunamı yor du.  Sembol e,  r eçet eden çok bir  r esi m gi bi  hayr an ol unmal ı ydı  ve 

o  –bi r nokt aya kadar – kull anıl mal ı ydı. ( Rowe ve Koett er, 1990)  

Kl asi k üt opya mantı ğı nı n edebi yatt a bi rçok ör neği ni  gör me mi z mü mkündür .  Thomas 

Mor e'  un Üt opya'  sı  ( 1516)  bili nen kıt al arı n dı şında bi r  ada,  i deal  bi r  yer  ve i deal  

sosyal  koşull ar  hakkı ndaydı.  Bi r  yüzyıl  sonr a yazıl an bi r  başka üt opya da Fr anci s 

Bacon'  ı n Yeni  Atl anti s'  i dir  ( 1622).  Bu ki t apt a yol unu kaybeden Avr upal ı  bi r  gr up 

deni zci ni n Atl anti s adı nda bi r  adaya sı ğı nmal arı  ve or adaki  yaşamı  öğr enmel eri 

anl atılır.  Yeni  Atl anti s,  Bacon'  ı n i l erl eme,  t eknol oji  ve bili mi n i nsanl ı ğı  kurtar acağı na 

dai r  i nancı nı,  i nsanı n doğa üzeri ndeki  zaf eri ni  t emsi l  eder.  Jonat han Swi ft'  i n Gül i ver'  

i n Macer al arı  ( 1726)  hi kayesi nde i se mevcut  dur uma el eştiri  f arklı  dünyal ar daki  

hayatl arl a semboli ze edilmi şti r.  

Bu döneme ai t  çeşitli  i deal  kent  çi zi ml eri  de gör mek mü mkündür.  Fil aret'  in Sf orzi nda 

adl ı  i deal  kenti  ( 1460),  Francesco Gi or gi o Marti ni '  ni n i deal  kent  şemal arı  (1490),  J. 

S.  Bucki ngham'  ı n i deal  kenti  ( 1849);  Rowe ve Koett er'  i n i f ade etti ği  ' resi m gi bi  

hayr an ol unacak, prensi  bil gil endi recek öngör ül er'  nit eli ği nde çi zi ml er di r. 

18.  yüzyılı n i ki nci  yarı sından i ti bar en hayat,  dol ayı sı yl a sonl u /  sı nırlı  kent  ve bu 

kentt eki  sonsuz zaman bi r  çok bul uşl a deği ş meye başl amı ştır.  Bu bul uşl arı n en 

belirgi nl eri,  Abr aham Dar by’  ni n dök me demi r r ayl arı n seri  ür eti mi  ve Ed mund 

Cart wri ght’  ı n buhar  enerji si yl e çal ı şan dokuma maki nesi (1784) di r.  Bu dönemde, 

t ekstil  ür eti mi  büyük öl çekli  bi r  endüstri  sahası  hal i ne gel mi ş ve f abri kal ar  yapıl maya 

başl anmı ştır.  Böyl ece,  gel eneksel  t ekstil  ür eti mi , yer el  üsl eri ni  bırakar ak i şgücü ve 

enerji yi  önceli kl e su kenarı nda,  sonr a buhar  gücünün bul unmasıyl a kömür 

kaynakl arı nı n yakı nı nda yoğunl aştır maya mecbur kal mı ştır.  

Bu ' kökl eri nden kopma'  sür eci  buhar  enerji si ni n ul aştır mada kull anıl ması yla daha da 

hı zl anmı ştır.  Ri char d Tr ethi ck 1804’ t e i l k ol ar ak dök me demi r  r ayl arı n üzer i nde gi den 
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l okomotifi  t anıt mı ştır.  1825’ t e St ockt on ve Darli ngt on ar ası nda i l k kamu r aylı 

servi si ni n açılışı t ama men yepyeni  bi r alt yapı nı n hızlı geli şi mi yl e sonuçl anmı ştır. 

Uzun mesaf e buharlı  deni zcili ği n bul unuşu,  1865’  t en sonr a Avr upa’ dan Ameri ka, 

Af ri ka,  Avustral ya’ ya göçü büyük öl çüde artır mıştır.  Bu göç,  t opl ul ukl arı n kol oni  

sı nırl arı nda ekonomi yi  geli ştir me ve Yeni  Dünya’  da büyüyen ı zgar a pl an kentl eri n 

dol dur ul ması na neden ol urken;  Avr upa’ nı n gel eneksel  duvarlı  kentl erini n askeri, 

politi k ve ekonomi k yönden eski meye başl aması,  1848’  deki  özgürl ükçü -  mi lli yet çi  

devri ml er den sonr a,  surl arı n t opt an yı kıl ması  ve eski  sonl u kenti n zat en hı zl a 

geli şmeye başl amakt a ol an kenar  semtl eri ne doğru geni şl emesi ne yol  açmı ştır.  Bu 

genel  geli şmel er,  besl enmede ve sağl ı k t ekni kl eri ndeki  geli ştiril mi ş standartl ar 

sayesi nde öl üm or anl arında ani  düşüşl erl e dest ekl eni nce,  i l k ol ar ak İ ngilt ere’ de daha 

sonr a deği şen büyüme hı zl arı yl a,  t üm dünyada,  önceden gör ül memiş kent sel  

yoğunl ukl ar a neden ol muşt ur.  

Böyl e bi r  ani  büyümeni n sonucu,  kenti n bi r  ul aşı m si st emi  ol madı ğı  i çi n,  ol abi l di ği nce 

ucuz ve çok sayı da basi t  barı nağı n ür eti m mer kezl eri ne yür üme mesaf esi nde 

sağl anması yl a,  kenti n eski  mahall el eri ni n f aki r    mahall el ere dönüş mesi ,  yeni  der me-

çat ma evl eri n,  ucuz apart manl arı n yapıl ması  ol muşt ur.  Bu aşırı  yoğun yer l eş mel eri n 

aydı nl anma ve haval andır ma şekill eri,  kanali zasyon si st eml eri  ( açı k t opl u kul l anıl an 

t uval etl er,  yı kanma yerl eri  ve çöp depol arı  gi bi )  yet ersi zdi.  Bu şartl ar,  doğal  ol ar ak, 

1830 ve 1840'  l ar da,  pek çok i nsanı n hast alı kl ara yakal anması na neden ol muşt ur.  

( Frampt on, 1996)  

Endüstril eş mekt e ol an kentl erdeki  ol umsuz şartl ar,  çağı n yazarl arı  tar afı ndan 

romanl arı nda anl atıl mı ştır.  Charl es Di ckens'  ı n nesnel  beti ml emel eri nde o zamanı n 

yaygı n anl ayı şı nı bul mak mümkündür.  

...  Kır mı zı  t uğl adan yapı l ma bi r  kentti  bu;  daha doğr usu duman ve kül  i zi n ver mi ş 

ol sa,  kır mı zı  kal abil ecek t uğl adan yapıl ma bi r  kent.  Ama şu hal i yl e,  tı pkı  bi r  vahşi ni n 

boyal ı  yüzü gi bi  boyal ı  kır mı zı  ve si yah bi r  kentti.  Bi r  maki nel er  ve kı vrı m kı vrı m 

dumanl arı nı n hi çbi r  zaman açılı p yayıl maksı zı n fışkırdı ğı  yüksek bacal ar  kenti ydi  

Coket own.  Si yah bi r  kanal  da var dı  ayrı ca,  bi r  ır mak var dı  r engi  pi s kokul u 

ver ni kl erden dol ayı  kır mızı ya çal an,  ve pencer e dol u kocaman ev kümel eri  var dı. 

Her  bi ri  bi r  öt eki ne eşi t sayı sı z geni ş cadde ve her  bi ri  bi r  öt eki ne daha da çok 

benzeyen sayı sı z sokak var dı. Gene hepsi  bi rbi rine benzeyen,  aynı  i şi  yapmak i çi n 

aynı  şoseni n al tı nda aynı  ayak sesl eri yl e aynı  saatt e evl eri nden çı kı p evl eri ne aynı 

saatt e dönen i nsanl ar otur uyor du bunl ar da....  
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Charl es Di ckens, Har d Times, 1854 ( Benevol o, 1981)  

Kent,  hı zl a deği şen ve büyüyen endüstri nin yeni  f or ml arı ndan ( f abri kal ar, 

i mal at hanel er,...)  ve bi rçok sağl ı ksı z mahall eden ol uş muş,  çoğunl ukl a karanlı k,  pi s 

bi r  kar maşaydı.  Bu karmaşaya ve deği şi me duyul an hoşnut suzl uk Baudl ai re'  i n 

di zel eri ne de yansı mı ştır. 

Eski  Pari s yok artı k; 

Ne yazı k ki bi r kenti n bi çimi  bi r öl üml ünün kal bi nden hı zlı deği şi yor!  

Charl es Baudel ai re, Les Fl eur du mal , 1861 ( Benevol o, 1981)  

Benevol o'  ya gör e bu hoşnut suzl uğun nedeni  kenti n i nsan hayatı ndan daha hı zlı  bi r 

şekil de deği ş mesi di r.  Geç mi şt e,  kenti n hayatı nı n rit mi  i nsanl arı n kendi  hayatl arı nı n 

rit mi nden daha ağır  ve i sti krarlı  gözüküyor du.  İ nsanl ar  kentt e,  kendi  deneyi ml eri  i çi n 

bi r  dayanak ve başvur u nokt ası  bul makt aydıl ar. Şi mdi  i se t am t er si ydi  dur um:  Bu 

dayanak nokt ası  yi ti p gi di yor du;  zi ra kenti n i mgesi  i nsanoğl unun bell eği nden daha 

hı zlı  sili ni p yi t mekt eydi .  Sezgi ye dayal ı  eski  deneti m si st eml eri  artı k t erk edi l mel i  ve 

bunl arı n yeri ni düzenli bi r müdahal el er pl anı al mal ıydı. ( Benevol o, 1981)  

Böyl e bi r  kent  i maj ı  varken i nsanl ar a daha i yi  ve sağl ı klı  yaşam şartl arı  sunan, 

deği şen şartl arda sosyal  hayatl arı nı  yeni den düzenl eyen üt opyal arı n ort aya çı k ması 

kaçı nıl mazdı.  Bu konuda i l k ol ar ak düşünenl er  arası nda Robert  Owen ( 1771- 1858) 

ve Charl es Fauri er  ( 1772 – 1837)'  i  sayabiliri z.   Owen,  1810 ve 1820 yıll arı ar ası nda, 

i deal  bi r  ort akl aşa hayat  model i  hazırl adı:  Hem kırda hem f abri kada çal ışan kendi  

kendi ne yet erli  ve büt ün zor unl u hi z metl erl e donatıl mı ş sı nırlı  bi r  t oplul uk i çi n 

kur ul acak bi r  köydü bu.  Owen’ a gör e,  gel eneksel  kentl erdeki  avl ul ar, caddel er, 

sokakl ar  sayı sı z sakınca doğur makt a,  sağlık açı sı ndan t ehl i ke meydana 

geti r mekt eydi .  Büt ün nüfusun besl enmesi ,  kol ektif  bi r  t arzda yemek pi şiri p yeme 

yol uyl a daha i yi  ve daha ekonomi k bi r  şekil de sağl anabil eceği  gi bi  çocukl ar  da hep 

bi r  ar ada ve ana babal arı nı n gözl eri  önünde her hangi  bi r  başka şekil de 

yapıl abil eceği nden çok daha i yi  kor unup eği til ebilirl erdi.  Bu dur umda,  t opl ul uğun 

barı nacağı  bi nal ar,  bi çimi ni n sağl adı ğı  büyük avant ajl ar dan yar arl anmak amacı yl a, 

di kdört gen bi r  al anı n kenarl arı na yapıl acaktı.  Di kdört geni n kenarl arı  büt ün özel  

konutl arı,  yani  yeti şki nl eri n yat ak ve ot ur ma odal arı yl a bakı m al tı ndaki  çocukl arı n 

ort ak yat akhanel eri ni,  çeşi tli  mal  ve ür ünl er  i çi n depo ve ambarl arı,  bi r  ot el i,  bi r  r evi ri, 

vs.  al abil ecek or anda uzun t ut ul acak;  di kdört geni n boyl aması na ekseni  üzeri ne, 

havaya,  ı şı ğa ve gi ri ş çı kış yerl eri ne geni ş bi r  al an ayır mak koşul uyl a kili se ve i badet 

yerl eri il e okull ar, mutf ak ve yemekhane i nşa edil ecekti. 
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Fouri er'  e gör e i se,  i nsanl ı k bugün,  bar barlı k di ye ni t el edi ği  bi r  dönemden uygarl ı k 

di ye ni t el edi ği  bi r  döneme geçi ş hali ndeydi ;  bunu,  kor unma dedi ği  bi r  dönem,  onu da 

uyum di ye adl andırdı ğı son bi r  dönem i zl eyecekti.  Kor unma dönemi nde,  il kel er 

ort aya konacaktı:  Bugünkü bi çi msi z kenti n t ersine bu dönemi n kenti  ol acaktı,  t ek 

mer kezli  bi r  şemaya uygun şekil de kur ul muş ol acaktı;  ort ada ti car et  ve yöneti m 

kesi mi ,  onun çevr esi nde sanayi  kenti,  onun çevr esi nde de t arı m kenti.  Ti car et 

kenti nde boş ( yeşil)  al anl ar,  bi nal arı n kapl adı ğı  al ana eşi tti.  Sanayi  kenti nde i ki  katı, 

t arı m kenti nde i se üç katı  ol acaktı.  Evl eri n yüksekli ği  yoll arı n geni şliği ne gör e 

ayarl anacak,  t aht a per del er  kal dırılı p yerl eri ne çit  konul acaktı.  Mül ki yet  sahi pl eri ni n 

hakl arı  kamunun hakl arıyl a ' uzl aştırıl acak'  ve çevr edeki  bi nal ar da yapıl acak kamu 

çal ı şmal arı  sonucu ür etilen artı  değeri n bi r  kı smı  t opl ul uğa ai t  ol acaktı.  Ama Fouri er 

bu i l erl emel eri,  hayatı n ve mül ki yeti n t ama mı yl a kol ektifl eştiril eceği  son döneme 

doğr u bi r  geçi ş ol ar ak kabul  edi yor du.  Söz konusu dönemde i nsanl ar  kentl eri  t erk 

edi p her  bi ri  1. 600 ki şili k f al anj'  l arda t opl anacak ve f al anst er  di ye adl andırıl an,  ort ak 

kull anıl an bi r  t akı m ar aç-ger eçl er  ve mer kezi  t esisatl arı  ol an kol ektif  bi nalar da yatı p 

kal kacakl ar dı.  Owen'  den f arkl ı  ol ar ak Fouri er,  f al anst er  saki nl eri ne ayrı  konutl ar 

ver mi yor du:  Yaşl ıl ar  zemi n katt a,  çocukl ar  ort a katt a yeti şki nl er  i se üst  katl ar da 

kal acaktı.  

Kenti n sağl ı ksı z ve düzensi z geli şi mi  ve Owen ve Fouri er'  i nki  gi bi  bu kont r ol süz 

geli şi me al t er natifl er  sunan öncü fi ki rl er,  bi r  sağl ı k r ef or munun ve kenti n 

geni şl eyer ek ol uşt ur duğu yoğun yerl eş mel eri n i nşası  ve i şl eyi şi ni  yönet ecek i l k 

kanunl arı n ort aya çı k ması nı  sağl amı ştır.  Londra'  da 1848’  deki  Topl um Sağl ı k 

Har eketi  il e bel edi yel erin atı k t opl aması,  kanal i zasyon,  su sağl aması, yoll ar  i l e 

il gil enmesi ,  yapıl arı  denetl emesi ,  öl ül eri  gömmesi  il e il gili  kanunl ar;  1868’  deki  kenar 

mahall el eri n t emi zl enmesi  il e i l gili  kanunl ar;  1890’  daki  Çal ı şan Sı nıfı n Ev  Sahi bi  

Ol ması  Har eketi  bunl ar dandır.  Benzer  önl eml er  1853 i l e 1870 ar ası nda Hauss mann’  

ı da, Pari s’i yeni den yapılandırırken meşgul  et mi ştir. (Frampt on, 1996) 

Fakat  yi ne de endüstriye odakl anmı ş kentt e i nsan yaşamı  i ki nci  pl andaydı.  Bu 

dönemde,  sağl ı ksı z ve eşi t  ol mayan şartl arda çal ı şan i şçil eri n hayatı  en çar pı cı 

şekil de Emi l  Zol a'  nı n romanl arı nda (  Ger mi nal , 1885;  Tr avail,  1901)  anl atılır.  İ şçi  

konutl arı nı n sağl ı ksı z koşull arı  il e i şver enl eri n zengi n hayatl arı  i ki  gr up ar ası ndaki  

sosyal  uçur umu gözl er önüne ser er. 

Bu dönemde Tony Gar ni er'  ni n Endüstri  Kenti  ( 1904- 17)  üt opyası  ort aya çı k mı ştır. 

( ġekil  3. 1)  Endüstri  Kenti  her  şeyden önce sosyali st  bi r  kentti.  Fouri er gi bi  onun 

kenti nde de duvar  veya özel  mül ki yet  yokt u.  Ki li se,  askeri  üs,  poli s i st asyonu veya 
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adli ye gi bi  bi nal ar dan hi çbi ri  yokt u.  Büt ün i nşa edil memi ş al anl ar  kamu par k 

al anl arı ydı.  İ nşa edil mi ş al anda da Gar ni er,  ı şı k sağl ama,  haval andır ma ve yeşil  al an 

konul arı nda katı  st andartl ara sahi p bi r  konut  ti pol oji si  t asarl amı ştı.  Kenti n 

kur ul ması ndaki  belirl eyi ci  f akt örl er,  ham maddeye yakı nlı k,  uygun bi r  doğal  enerji 

kaynağı nı n varlı ğı  ve t aşı ma i çi n uygun yoll arı n ol ması  i di.  Gar ni er,  kenti  al anl ar a 

ayır mı ştı.  Fabri kal ar  açık al anda,  akarsuyun yakı nı nda yer  al acaktı.  Ana tren hattı 

f abri kal arı n ve bi r  pl at o üzeri nde,  f abri kal ardan yüksekt e yer  al an kenti n i çi nden 

geçecekti.  Daha yüksekte de hast anel er  yer  al acaktı.  Tüm bu al anl ar, gel ecekt e 

geni şl eyebil mel eri  i çi n i zol e edil mi ş ol acaktı.  Garni er,  büt ün i nceli kl eri yl e tanı ml adı ğı 

bu kent  il e endüstri ni n i nsan yaşamı ndaki  ol umsuz et kil eri nden kurt ul abil eceği mi zi 

savunuyor du.  

Bu geli şmel er  sonucu,  üt opya artı k azı nlı ğı n el eştirel  bi r  r ef er ansı  ol makt an çok, 

t opl umun t ümünü deği ştirecek ve t opl umu kurt aracak bi r  ar aç ol muşt u.  Üt opyadaki  

bu deği şi m,  Aydı nl anma sonr ası  et ki n üt opyanı n t emel i,  il k ol ar ak Newt on'  un akl a 

uygunl uğu i l e besl enmi ştir.  Çünkü eğer,  maddi  dünyanı n özelli kl eri  ve davr anı şı, 

kesi n ol mayan t ahmi nl ere başvur ul madan açı kl anabilir,  gözl em ve deneyl e 

kanıtl anabilirse;  öl çül ebilen ger çekl e eşdeğer  t utul abil di ği  i çi n,  zi hni n i deal  kenti ni  

met afi zi ği n ve i nançl arı n bel irsi zli ği nden t emi zl eyer ek al gıl amak mü mkündür.  Eğer 

Newt on mantı ğı  fi zi ksel  dünyanı n akıl cı  yapı sı nı  büt üncül  ol ar ak kanıtl ayabili yorsa, 

neden zi hni n ür ünl eri,  daha da i yi si  t opl umun ür ünl eri  eşi t  ol ar ak kanıtl anması n di ye 

düşünül üyor du.  Tama men  neden ve deneysel  f el sef eye başvur ul ar ak yönetil me ve 

dı şarı dan gel en ve keyfe bağl ı  ot orit eyi  r eddet me yol uyl a,  t opl umu ve i nsanı n 

dur umunu yeni den yar atmak  ve fi zi ği nki  kadar  şaş maz kur all ara bağl amak mü mkün 

ol muşt u.  Böyl ece artı k i deal  kenti n,  zi hi nsel  bi r  f aali yet  ol ması  ger ek mi yordu.  ( Rowe 

ve Koett er, 1990)  
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Şekil 3. 2   Kent İ deali nden Met ropol e 2/ 6 

Taf uri  de bunu,  yeni  çağda artı k i ti bar  edil meyen düşünceni n kendi ni   t ekr ar  kabul  

etti r me çabası na bağl amı ştır.  19.  yüzyıl da,  zi hi nsel  f aali yet  ür et ken ol ma makl a 

suçl anmakt aydı.  Zi hi nsel  f aali yeti n düşüşü,  kent  al anı nda çar pı cı  bir  bi çi mde 

i zl eni yor du.  Endüstri yel  ür eti mde emek yok ol muşt u ve bundan doğan bi r  şok 

yaşanı yor du.  Beceri  yeri ne belli  davr anı ş kal ıpl arı  ger ekli  ve geçerli ol maya 

başl amı ş,  i nsanl arı n maki ne parçal arı na i ndi rgeni şi yl e sür ekli  art an bi r  yabancıl aş ma 

yaşanmaya başl amı ştı.  Böyl ece i deol ojil er,  bu  ' günah'  t an kurt ul mak i çi n,  i şl evsel  bi r 

mekani z maya dönüş mek,  kendil eri ni  gel eceği n i nşası  al anı na at mak zor unda 

kal mı şl ar dı.  ( Taf uri,  1976)  Bu anl amda,  yeni  üt opyal ar  bili msel  ve i şl evsel  bi r  ni t eli k 

kazanmı şl ar dır. 

" Geç mi şi n boşl uğu, dev yapıları ve 

 hayatı mı zı kapsayamaz."    Kazi mi r Mal evi ch    
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3. 2.  Bi li msel Kent  

1877 . ..  Tho mas  Edi son f ot oğraft an sonr a kül t ür el  hafı zanı n en  r adi kal  bi çi mde yayıl masını  sağl ayan 

gr amof onu yaptı  ...  1879  . ..   ampul  bul undu . ..  1882  . ..  geri  t epmel i  t üf ek  i cat  edil di  ...  1884  . ..  Par son 

buhar  t ür bi ni ni  bul du . ..  1885  ...  yüzeyi  kapl ı  f ot oğr af  kağı dı bul undu . ..  1888  . ..  Tesl a el ektri k mot or u 

ür etil di  ...  Kodak'  ı n kut u f ot oğraf  maki nesi  ür etil di  ...   Dunl op şi şi ril mi ş  t ekerl ek  ür etil di  ...  1892  ...  Di esel  

mot or  i cat  edil di  ...  1893  . ..  For d ar aba ür etil meye başl andı  . ..  1895  . ..  Roent gen X ı şı nl arı nı  bul du  . .. 

Mar coni  r adyoyu i cat  etti  ...  Lumi èr e kar deşl er  fil m ka mer ası nı  i cat  etti  ...  Fr eud i st eri  i le  i l gili  t emel  

çal ı şmal arı nı  yayı nl adı  ...  r adyum keşf edil di  ...  ses  manyeti k ol ar ak  kaydedil di  ...  r adyodan i l k ses  il eti mi  

ger çekl eşti  ...  1903  . ..  Wri ght  kar deşl er  kendi  yaptı kl arı  ar açl a uçt u ...  1905  . ..  Al bert  Ei nstei n Gör elili k 

Kanunu'  nu  f or mül l eşti rdi  ...  ı şığı n f ot on t eori si  ve E= mc
2

  ( enerji  –  kütl e eşi tli ği )  il e nükl eer  çağ başl adı 

... 1906 ... il k radyo pr ogr amı yayı nl andı ... 

Bi li msel  ve t ekni k bul uşları n art ması nı n sonucu,  buhar  çağı  yeri ni  el ektri k çağı na 

bırakırken,  sanat  da dahil  ol mak üzer e büt ün i nsan uğr aşl arı nda hı zlı  bi r  deği şi m 

gerçekl eşti.  Yeni  deneyi ml er  ve onl arı  i çer ecek yeni  bi çi ml eri n ger eklili ği nden doğan 

baskı yl a,  bundan sonr a kur all ar  titreyecek,  sabi t  bil gi  kal ı pl arı  çökecekti.  ( Huges, 

1991)  

El ektroni k haberl eş me,  eşzamanl ılık kavr amı nı  geti rdi ği nden – hem uzakl ı k var dı 

(yol cul ukt a,  ür ün ve i şgücü har eketi nde),  hem de yokt u (il eti şi mde ve bil gi  

har eketi nde).  Yeni  belirsi zli kl er,  perspektif e bağl ı kavr aml ar  ve bi rbi ri ni  taki p eden 

zaman i l e anl atıl amazdı.  Dönemi n düşüncel eri nden kübi zm de,  bu nedenl e,   sadece 

19.  yy.'  ı n mevcut  i f adel eri ni n yı kıl ması  ve r eddedil mesi  ol ar ak değil  aynı  za manda 

bu eş zamanl ılık ve f arklılığı n if adesi  ol arak da görül meli di r. ( Ki ng, 1996)  

Huges ( 1991)'  un keli mel eri yl e " gör meni n kül t ürel  koşull arı  deği şmeye başl ı yor du", 

ve Ei ff el  Kul esi  de bunu si mgeli yor du.  1890'  l ar da şaşırtı cı  ol an,  yer den kul eni n 

gör ünüşü değil,  kul eden yeri n gör ünüşüydü.  1889'  da kul e hal ka açıl dı ğı nda yakl aşı k 

1 mi l yon ki şi  en üst  pl atf or ma çı ktı  ve or adan yaşadı ğı mı z dünyayı  il k kez düz bi r 

desen gi bi  gör dül er.  Pari s bi r  zamanl ar  gör ünmez  ol an çatıl arı nı  ve sokakl arı nı n 

l abi renti ni  göst eri rken,  kendi si ni n harit ası  ol urken,  yeni  bi r  çeşi t  kent  t anı mı  popül er 

bili nce yerl eş meye başl adı:  kenti n ' düzl üğü'  ve onun özündeki  di nami z m ve 

har eket... Bu eş zamanl ı al gı şekli i nsan düşüncesi nde dönüm nokt al arı ndan bi ri ydi. 

Kent  böyl e bi r  har eketi  barı ndır ması na r ağmen uzakt an bakıl dı ğı nda bi r  maki ne gi bi  

bi r  büt ün ol ar ak i şli yor du.  Bu yüzden onu bi li mi n yar dı mı yl a anali z et mek ve kenti n 

pr obl eml eri ni böyl e çöz mek mümkündü.  
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Ludwi g Hi l bersei mer,  Grossst adt archit ect ur  i si mli  kit abı nda şöyl e yazar  ( 1917): 

" Büyük kenti n mi mari si  esas ol ar ak i ki  et keni n çözümüne bağl ı dır:  bi r  bütün ol ar ak, 

t emel  hücr e ve kent sel  or gani zma.  Konut u ol uşt ur an t ek oda,  onun gör ünüşünü 

belirl eyecektir  ve konutlar  sonuçt a apart manl arı ol uşt ur acağı  i çi n;  oda,  mi mari ni n 

gerçek amacı nı  t emsil  eden kent sel  düzenl emede bi r  et ken ol acaktır.  Benzer  ol ar ak 

kenti n pl anl ama düzeyi ndeki  yapı sı nı n,  konut un ve odanı n t asarı mı nda öneml i  bi r 

et ki si  ol acaktır."  Büyük kent  Hi l bersei mer'  a göre par çal ar dan ol uşan bi r  büt ündü. 

Par ça sadece son ür ünün kent  ol duğu ür eti m bandı nda i l k ür ün deği l;  aynı  za manda 

kent  pl anl aması nı n da belirl eyi ci si ydi.  ( Taf uri,  1969)  Bur ada Descart es'  ın başl attı ğı 

ve 17.  yüzyıl dan beri  süregel mi ş analiti k düşünceni n et ki si  hal a devam et mekt edi r. 

Büt ünün davr anı şı nı  parçal arı n özelli kl eri nden anl ayabiliri z ve bunun i çin kar maşı k 

ol gul ar  parçal ar a ayrıl mal ı dır.  Dol ayı sı yl a her  ol guya bi r  maki neni n i şl eyi şi  gi bi  

bak mak mü mkündür.  

Bi li msel  geli şmel er  ve buna bağl ı  ol ar ak al gı daki  deği şi m,  bili mi n geti receği  

müke mmel  hayat  bekl enti si ni  artır mı ştı.  Bunun sonucu ol ar ak Hénar d ve For d gi bi  

bili m adaml arı  kenti n probl eml eri ni n bili m sayesinde çözül ebil eceği ni  düşünmüş ve 

kenti tı pkı bi r maki ne gi bi  parçal arı na ayırı p anali z et mi şl erdi r. 

Eugène Hénar d'  ı n 1911'  de sunduğu " Gel eceği n Kentl eri "  adl ı  bil di ri si nde,  kenti n 

mevcut  tr afi k,  hij yen,  t aşı ma ve enerji  pr obl eml eri  sokağı n yeni den el e al ı nması yl a 

çözül ebilirdi.  Sokak,  i hti yaca gör e yer  al tı na doğru üç,  dört  katlı  ol acaktı.  ( ġekil  3. 2) 

İl k pl atf or m ( zemi n kat  hi zası)  yayal ar  ve ar abal ar i çi n,  i ki nci si  tramvayl ar,  üçüncüsü 

bor ul ar,  kabl ol ar  ve dör düncüsü eşya t aşı mak i çindi .  Böyl ece çok katlı  bi nal ar  yeri ne 

çok katlı  sokakl ar  ol acaktı.  I şı k ve enerji  sağl ayacak el ektri k,  ı sı  ver ecek petr ol  ve 

oksij en,  yi yecek soğut ucul arı nda ve r adyat örl erde kull anıl abil ecek sı vı  hava sokağı n 

katl arı ndan bi ri ndeki  borul arl a bi nal ar a ul aşacakt ı.  Bi nal arı n yüksekli ği  i se di ğeri ni n 

ışı ğı nı  engell eme mek i çin sokak geni şli ği yl e aynı  ol acaktı.  Hénar d aynı  zamanda 

düz çatı yı  artı k bi r  gereklili k ol ar ak gör üyor du.  Bunun nedeni  düz çatı nı n hem 

mevcut  çatıl ardan daha dayanı klı  ol ması  hem de f azl adan kull anı m al anı 

sunması ydı.  Bu düz çatıl ar  uçan t aşı ma ar açl arı  t ar afı ndan i nmek  üzer e 

kull anıl abil ecekti.  Hénard bu uçan ar açl arı n kaza ri ski ne karşı  da çeşi tli  öneril er 

geti rerek kenti n t ümüne ili şki n bi r  pl anl ama sunmuşt ur.  Buna gör e,  kent  üç böl üme 

ayrıl acaktı:  Bi ri nci si  kent i n kal bi,  t emel  bi nal arı n, t ari hi  yapıtl arı n,  müze,  ti yatro ve 

bunun gi bi  bi nal arı n bul unduğu böl ümdü.  Bu al anda ar açl ar  uç mayacaktı.  İ ki nci  

böl ümde hafif  ar açl arı n i nebil eceği  düz çatılı  konutl ar,  üçüncü ve en dı ş böl ümde de 

daha büyük ar açl arı n i nebil eceği  geni ş al anl ar ol acaktı. 
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Hénar d'  ı n bil di ri si nde,  i leri ki  yıll arda moder n bi nal arı n düz çatıl arı nı n,  günümüzde 

artı k yönet meli kl eri n zorunl u kıl dı ğı  enerji,  su,  atık bor ul arı nı n yer  al tı na al ı nması nı n, 

bi na yüksekli kl eri yl e i l gili  endi şel eri n,  pr obl eml ere bi li msel  ol ar ak yakl aşıp kenti n 

böl üml er e ayrıl arak pl anlanması nı n öncü fi kirl eri ni  gör me mi z mümkündür.  

Geor ge B.  For d'  un 1913'  t e sunduğu " Bili msel  Kent"  adl ı  bil di ri si nden i se kent i n 

est eti k yönü dı şı nda pl anl amanı n bili msel  bi r  anl ayı şl a yapıl ması  ger ektiği  sonucu 

çı kar.  For d'  a gör e kent  pl anl aması nda,  her  şeyden önce dur umun di kkatli  bi r  şekil de 

anali z edil mesi  ger ekli dir.  For d,  "kent  pl anl aması  bili mi nde bütün kent 

l abor at uarı mı zdır",  der. Günümüzün yönet meli kl eri nde gör düğümüz sokak 

geni şli kl eri  ve konut  al anl arı yl a i l gili  zamanı na gör e yenili kçi  düşüncel eri  var dır. 

Sokak geni şli ği;  ki şi  başına 2ft.  Kal dırı m ve ar aç başı na 8ft.  Yol  geni şli ği  il e saatt e 

geçen ki şi  ve ar aç sayı sına gör e beli rl enmeli di r.  Konut  pr obl emi  de i ki  böl ümde el e 

al ı nmal ı dır:  mevcut  konutl arı n i yil eştiril mesi  ve yeni  konut  böl gel eri ni n kent  dı şı nda 

yapıl ması.  "  Açı kça,  veril en her hangi  bi r  kentte i l k i ş mevcut  dur umu anal i z 

et mekti r...  Metrekar e başına düşen i nsan sayı sı  belli  yoğunl ukl ar  el de edilmek  üzer e 

ayarl anar ak kenti n çevr esi nde yeni  al anl arda konutl ar yapıl mal ı dır..." 

1913'  t e Chi cago'  da sunul an makal e,  bugünün Chi cago'  sunun ,  1916'  dan beri  New 

Yor k'  un ( ve pek çok kenti n)  yönet meli kl eri ndeki  böl gel er e ayır ma düşüncesi ni n 

başl angı cı nı  i çer mesi  bakı mı ndan i l gi nçtir.  Bu i ki  kent  de,  konut,  ti car et  ve ür eti m 

ol mak üzer e üç böl geden ol uşur.  Bunl ar  da i çl eri nde yoğunl uğa gör e daha küçük 

böl gel er e ayrılır.  Her  böl ge,  sı nırl arı  i çi ndeki  bi naları n bul unduğu ar saya ve yol a gör e 

büyükl üğünü ve arsada bırakıl ması ger eken açı k al anl arı belirl er.  

 

 

 

3. 3.  Her kes Ġ çi n EĢit Kent  

"İ nsanl arı n t ümü aynı organi zmaya, aynı i şl evl er e sahi ptir. 
 Büt ün i nsanl arı n ger eksi ni ml eri aynı dır. 
 Ev, i çi nde yaşanıl acak maki nedi r."                                    

Le Cor busi er, 1923, Yeni  Bi r Mi marl ı ğa Doğr u 
 

I.  Dünya Savaşı,  bi reyi n,  mekan,  zaman ve kendi si ni  al gıl ayı şı nda büyük bi r 

deği şi m,  eski  devaml ılıklar da ve kesi nli kl erde bi r kırıl ma yar attı.  Ör neği n,  pek çok 
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düşünür  ot orit eye ve gel eneksel  bi çi ml er e karşı  nefret  duy maya başl adı.  Dol ayı sı yl a, 

dönemi n üt opyal arı nda da daha i nsancıl ve sosyali st bi r özelli k gör ül meye başl andı.  

Gi tti kçe art an f abri ka ür eti mi ,  veri mlili k ve or gani zasyon fi ki rl eri  i şl evsel ciliği n baskı n 

düşünce ol ması nı sağl adı. Bu sayede herkes i çi n eşi t şartl ar sağl anabil mekt eydi . 

20.  yüzyıl da kent,  Taf uri' ni n keli mel eri yl e ' ür et ken bi r  bi rli k'  ;  ür eti m- dağıtım- t üketi m 

zi nci ri ni n bi r  eşgüdüm ar acı  i di.  Maki nel eş me tüm hayatı  düzenl er  hal e gel mi şti. 

Endüstri deki  st andar di zasyon i nsanı  da st andart  bi r  varlı k ol ar ak gör me 

eğili mi ndeydi .  Kent  de üreti mi n gerçekl eşti ği,  parçal arı  bi r  büt ün ol ar ak çal ı şan bi r 

maki ne ol ar ak gör ül mekt eydi .  Füt üri zmi n yar atıcı sı  Mari netti  ve gr ubunun da 

vur gul adı ğı buydu: maki ne t ari hi bağl ar dan özgürl eştirecek bi r güçt ü.  

Dönemi n üt opyal arı ndan,  1914'  t e İt al yan mi mar  Ant oni o Sant'  El i a'  nı n ser gil edi ği 

yenili kçi  kent  çi zi ml eri,  tari hi  bi çi ml er den f arkl ı  bir  mi mari yi  ar aştır mı ştır.  Sant'  Eli a'  

ya gör e t eknol oji  kül t ürü t ekr ar  şekill endi rebi lirdi. Messaggi o'  sunda şöyl e di yor du: 

" Artı k,  kat edr all eri n,  sarayl arı n,  t opl antı  sal onl arı nı n i nsanl arı  değili z;  f akat  büyük 

ot ell eri n,  garl arı n,  ot oyoll arı n,  kapal ı  çarşıl arı n,  mükemmel ce ı şı klandı rıl mı ş 

sal onl arı n,  yı kı m ve yapı ml arı n i nsanl arı yı z.  Büt ün parçal arı yl a di nami k,  moder n 

kenti ve dev bi r maki ne gi bi moder n bi nayı i cat ve i nşa et meli yi z. " 

Tüm bu fi ki rl er  bi r  t ar aftan t artı şılırken,  Chi cago'  da 1871'  deki  kent  merkezi ni  yok 

eden yangı ndan sonr a çeli k ve caml a yeni  bi r kent 'i cat ve i nşa edili yor du' . 

Rusya'  da da yeni  çağa ve t eknol oji ye duyul an güven ve sosyal  eşi t si zli kl er e 

duyul an t epkil er  il e sosyali st  kent  fi kirl eri  1917 Devri mi  il e kendi ni  göst er di .  Rus 

öncül eri n amacı  t opl umsal  hayatı n ve ür eti mi n geti rdi ği  yeni ,  kül t ürel  bi r  büt ün 

ol uşt ur maktı.  Böyl eli kl e yeni  bi r  sosyal  büt ünl eşme t emeli  bul unmuşt u.  Öncel i kl e 

gr afi k   sanat,   devri mi n   özelli kl e   okuma mı ş   hal k   arası nda   il eti şi m  ihti yaçl arı nı  
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Şekil 3. 3   Kent İ deali nden Met ropol e 3/ 6 
karşıl amak i çi n aktif  ol arak har eket e geç mi şti.  Böyl ece kent  ve kırsal  al an büt ün bi r 

hayat  gör üşü i l e bi rl eşecekti.  Ve kent sel  t asarım da ür eti me dayal ı,  har eketli  ve 

sökül ebilirdi.  Yeni  ür eti m şekill eri ne gör e yeni  kentl er  kur ul acaktı,  bur ada t opl u hal de 

yaşanan evl er,  ail e hayatı nı n yeri ni  sosyal  hayatı n al ması,  hal kın hayatı nı 

deği ştirecek mer kezi aktivi t el er düşünül üyor du.  

Fakat  I.  Dünya Savaşı'  ndan önce Füt üri stl erin ve Konstrükti vi stl eri n sı kı  sı kı ya 

bağl andı ğı  maki ne hakkındaki  i yi mserli ğe her kes katıl mı yor du.  Bazıl arı  onu t ehdi t 
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edi ci  ve i nsanl ı kt an çı karıcı  ol ar ak gör mekt eydi .  İnsanı n yar attı kl arı nı n sonunda onu 

yok edeceği  fi kri  1818'  de Fr ankenst ei n i l e hatıral ara kazı nan bi r  şeki l de i f ade 

bul muşt ur.  1926'  da Fri tz Lang t ar afı ndan çekil en Metr opoli s de maki ne düzeni yl e 

i şl eyen bi r  kent  i maj ı nı n i nsanı n doğası na aykırı  ol duğunu vur gul arken mi marl ı k da 

daha i nsancıl  bi r  yöne doğr u gi t meye başl amı ştı.  Çünkü her  şeye r ağmen 

"endüstri yel  t asarı m,  yeni  bi r  üt opya belirti si  i çeriyor du.  Ancak bu,  ür eti mi n yeni den 

ör gütl enmesi ni n ger ekl eri ne hi z met  eden bi r  ütopyaydı.  Bauhaus'  un 1923'  t eki  

dönüşümü,  i şt e bu çeli şkili  dur umu i çeri r.  Mi marlık,  dönüşümünü ger çekl eşti r mek 

i çi n,  yapı  sekt ör ünü kenti n yeni den düzenl enmesi yl e i li şkili  kıl mak zor unda kal dı. 

Mi marlı k ve kent  pl anl amanı n bi rli kt e ort aya koydukl arı  pl anl ama kavr amı ,  asl ı nda, 

ür eti m ve t üketi mi n genel de yeni den düzenl enmesi ,  ür eti mde pl anl ı  eşgüdümün 

sağl anması  ger eği ni  i f ade edi yor du.  Bu anl amda mi marlı k,  gerçekçili k ve üt opya 

ar ası nda ar abul ucul uk yapmaya başl adı.  Le Corbusi er  şöyl e di yor du:  " Devri m değil, 

mi marlı k".  1920 i l e 1930 ar ası nda mi marlı k i şte böyl esi ne ' politi k'  bi r  rol e sahi pti. 

Endüstri yel  ür eti m i çi n geçerli  bi çi m ve yönt eml er,  t asarı mı n bi r  parçası  hal i ne 

gel mi şti.  St andartl aş mı ş bil eşenden hücr eye,  t ek bl oğa,  konut  pr oj esi ne ve sonunda 

da kent e...  Endüstri yel  üreti mi n mont aj  bandı  da bu sür eci  belirl eyen yöntem hal i ne 

gel di.  Tüm bu geli şmel erl e,  est eti k deneyi mi n kendi si  de deği ş mi ş ol uyor du.  Mi es 

van der  Rohe' ni n veya Gr opi us' un t asarl adı ğı  açı k mekanı  t anı ml aması  düşünül en 

kull anı cı, bu sür eci n merkezi öğesi  ol arak beliri yordu." (Taf uri, 1976)  

Gr opi us ve Mi es van der  Rohe'  den f arklı ol ar ak,  Le Cor busi er, mi marl ı k 

düşüncel eri ni n kent e uygul amal arı nı  da geli ştirmek  i sti yor du.  Cor busi er'  ni n kent 

pr ot oti pl eri ndeki  deği şi mi  i ncel emek maki ne çağı  kenti  düşüncesi ni n de deği şi mi ni  

bi ze göst er ecekti r.  Cor busi er  1922' de ort aya koyduğu üç mi l yonl uk Çağdaş Kent 

( Vill e Cont empor ai ne)'  i ,  etrafı nda bahçe şehi rl erde endüstri  ve i şçil eri n 

yerl eştiril di ği,  seçki n bi r  kapi t ali st  yöneti m ve kontrol  kenti  ol ar ak düşünüyordu.  Kent, 

mer kezde 10- 12 katlı  konut  bl okl arı  il e 24- 60 katlı  ofi s bl okl arı ndan ve t ümünü 

çevr el eyen bi r  parkt an ol uşuyor du.  Konut  bl okl arı  üst  üst e yerl eştiril mi ş endüstri yel  

ol ar ak ür etil ecek dubl eks yaşam bi ri ml eri nden ol uş makt aydı.  Her  bi ri nin bi r  t er as 

bahçesi  var dı.  Bl okl ar  zemi n katt a di nl enme ve eğl enme i l e i l gili  f aali yetl er e ve 

kamusal  kull anı ma ayrılmı ş di kdört gen yeşil bi r al ana açılıyor du.  

Hi yer arşi k ve mer kezi   Çağdaş Kent,  1933'  t e ' sı nıf sı z'  ve sonsuz  Aydınlı k Kent 

( Vill e Radi euse)'  e dönüş müşt ür.  ( ġekil  3. 3)  Sonsuz kenti n düzen i l kesi  şeritl er 

hali nde al anl ar a ayrıl ması ndan kaynakl anı yor du.  Le Cor busi er,  duvarsı z, ' açı k-kent'  

düşüncesi ni  t am ol ar ak Aydı nlı k Kent'  de i f ade edebil mi ştir.  Kent  sı nırsı z ve 
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sı nıf sı zdır.  Kentt e her  şey ' pil oti s'  l er  üzeri nde yerden kal dırıl mı ştır.  Böyl ece zemi n, 

i nsanl arı n rahat ça ve özgürce dol aştı ğı yeşil ve sür ekli bi r park ol muşt ur.  

Zemi ni n sadece %15'  i ni  kapl ayan ve ' uni t e'  ol ar ak adl andırıl an yüksek konut 

bl okl arı,  endüstri yel  hi yer arşi  i çi ndeki  ki şil eri n konumundan bağı msı z bi r  bi çi mde 

spor  mer kezl eri,  kr eşl er  gi bi  ort ak servi sl erden herkesi n eşi t  ol ar ak 

f aydal anabil mesi ni  sağl amakt adır. ( Dost oğl u, 2002)  

Her kes i çi n eşi t  kent  fikri  ı zgar a pl an uygul aması yl a en bel irgi n şekli ni  al mı ştır. 

Izgar a pl an;  kenti n eşi t  yapı  adal arı na,  yapı  adal arı nı n da eşi t  ı şı k ve hava al an, 

ul aşı mdan eşi t  mi kt ar da yar arl anan aynı  büyüklükt eki  ar azi  parçal arı na böl ündüğü 

bi r  düzenl emedi r.  Başt a Le Cor busi er'  ni n Aydı nlık Kent'  i nde ol mak üzere dönemi n 

üt opyal arı nda gör ül en ı zgar a pl an kentl eri n şekill enmesi nde öneml i  r ol  oynamı ştır. 

Bugün yeni  t asarı ml arı  sı nırl ayan nor ml ar dan bi ri  ol an ı zgar a,  New Yor k,  Chi cago 

gi bi  yeni  kur ul an kentl erin t ümünde et kili  ol urken;  Pari s,  Londr a gi bi  dokusu zamanl a 

ol uş muş kentl erde, yer yer yeni  yerl eşi ml er de uygul anmı ştır. 

1933'  t e,  Le Cor busi er'  ni n et ki si yl e CI AM t opl antıl arı ndan dör düncüsünde,  1928'  

deki  CI AM bi l di ri si nde " Pl anl ama mevcut  est eti k kaygıl arl a belirl enemez;  onun 

özünde i şl evsel  bi r  düzen var dır..."  cüml esi yl e ort aya atıl an ' i şl evsel  kent'  t anı mı 

üzeri nde dur ul muşt ur.  Bu t anı ma gör e kent  beş ana başl ı kt a el e al ı nabilirdi.  Konut, 

Eğl ence /  Di nl enme,  İ ş,  Ul aşı m ve Tari hi  Bi nal ar. Bu f arklı  i şl evdeki  al anlar  da yeşil 

bantl arl a bi rbi ri nden ayrılacaktı.  Bunun yanı nda t ek bi r  ti p kent sel  konut  önerili yor du: 

yüksek, geni ş aralı klı apart manl ar.  

Bu yeni  dünya parçal arla t anı ml anmı ştı:  mekanl ar a,  bil eşenl er e,  kur uml ar a öğesel  

bi r  yakl aşı mı  i çeri yor du;  en basi t  geometri,  st andar di zasyon ve t eknol ojik akıl cılık, 

maki ne est eti ği...  Her  mi marı n evr ensel  ol ar ak kull anabil eceği  yeni  sosyal  bi r  dil 

t anı ml anmakt aydı.  Bi r  evi n,  apart manı n,  ofi s bi nası nı n veya f abri kanı n ne ol acağı 

üzeri ne kar ar veril mi şti. (Ki ng, 1996)  
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Her kese eşi t  hakl ar  t anı yan bi r  kent  yar at ma fi kri  20.  yüzyılı n i l k yarı sı nda mi marl arı 

ve kentl e i l gili  herkesi  meşgul  eden başl ı ca konul ar dan ol muşt ur.  Bu a maçl a 

üzeri nde dur ul an st andart  ve eşi tli kçi  kent  fi kirl eri  günümüzün bazı  nor ml arı nı n da 

başl angı cı  ol muşt ur.  Kentl eri mi zdeki  bi rbi ri ni n aynı sı  katl ardan ve dai rel er den 

ol uşan,  yakı nı ndaki  bi nal arı n güneşi ni  ve havası nı  kes me mek i çi n belli  kur all arl a 

geri ye çekil en yüksek apart man bl okl arı  böyl e nor ml arı n sonucunda kentleri n genel  

gör ünüşl eri ni ol uşt ur maya başl amı ştır.  



 34 

3. 4.  Kar Ģıt Üt opyal ar / Bireysel Kent  

...  1908  . ..  ucuz  ve  seri  ür etilen  For d'  un  T  model i  t anıtıl dı . ..  1935  . ..  i l k  düzenli  t el evi zyon yayı nl arı 

başl adı  ...  1935 . ..  nayl on üretil di  ...  1945  . ..  at om bo mbası  atıl dı  ...  1946  . ..  i l k  el ektroni k  sayı sal  

bi l gi sayar  ür etil di  ...  1953  . ..  DNA'  nı n mol ekül  yapı sı  çözül dü . ..  1954  . ..  dünya çevr esi nde  dönen  i l k 

uydu yör üngeye ot urt ul du ...  

Üt opyal arı n ger çekl eş me  i htimal i  evvel ce zannedil di ği nden  çok  f azl adır.  Bugün ba mbaşka dertli  bi r 

mesel e karşı sı ndayı z:  onl arı n büsbüt ün ger çekl eş mesi ni  nasıl  önl emel i ?...  Üt opyal ar  gerçekl eşebilir 

şeyl er di r.  Hayat  üt opyal ar a doğr u yür üyor.  Bel ki  de  yeni  bi r  çağ başl ı yor,  bi r  çağ  ki  aydı nları,  yeti şki n 

sı nıfl arı  üt opyal ar dan kaçı nmak  ve  üt opyal ı k ol mayan daha az  ol gun a ma  daha hür  bi r  cemi yet e 

dönmek çar el eri ni düşünmeye dal acakl ar dır. ( Ni col as Ber di aeff) 

Al dous Huxl ey, Cesur Yeni  Dünya 

Kar şıt  üt opya,  üt opyanı n yeni  bi r  düzen kur ma çabası na karşı n,  kendi si  bi r  düzen 

öner mez,  mevcut  düzeni  sor gul ar.  Bunu,  düzeni n kur ul ması nı  sağl ayan veril er den 

bi r  veya bi rkaçı nı n ol maması  veya düşünül enin t ersi  yönde gel i şmesi  i l e büt ün 

düzeni n hayal  edil enden farklı gerçekl eşebil eceği ni  anl at ar ak yapar.  

Müke mmel  hayatı n ve kenti n kur ul abil eceği  ve kor unabil eceği  fi kri  üt opyal arı n 

t emeli ni  ol uşt ur ur.  Bu doğaya aykırı  bi r  varsayımdı r.  Çünkü,  canl ı  her  or gani z ma 

sür ekli  deği şi r.  Karl  Popper,  Açı k Topl umun Düş manl arı  adl ı  ki t abı nda üt opyal arı n 

bu gerçeğe aykırı t ut umunu el eştirir: 

Geri ci  ve Üt opyacı  ül küler,  benzer  ger eksi ni ml eri kar şıl adı kl arı  i çi n,  ar al arı nda deri n 

ve öze i li şki n yakı nlı kl ar  var dır.  Her  i ki si  de var  ol an t opl umu yadsı makt a ve zaman 

i çi ndeki  bi r  başka nokt ada daha yet ki n bi r  t opl um bul unacağı nı  il eri  sürmekt edi r.  .  . 

Topl umun gi t gi de daha köt üye gi tti ği ni  düşünüyorsanı z,  deği şi m sür eçl eri ni  

dur dur mak i st ersi ni z;  yok eğer  gel eceği n yet ki n t opl umunu kur makt a ol duğunuza 

i nanı yorsanı z,  ona eri şi nce bu t opl umu sür ekli  kılmak  i st eyeceksi ni z demekti r;  buysa 

yi ne aynı  şekil de,  deği şi m sür eçl eri ni  dur dur mak anl amı na gel ecektir;  böyl eli kl e, 

geri cil er  de üt opyacıl ar  da dur dur ul muş bi r  t opl umu a maçl amakt adırl ar. ( Magee, 

1990) 

Bu dur umda,  t ari hçi  yakl aşı ml ar  da bi rer  üt opyadır  ve ul aşıl ması  i mkansı z dur uml arı 

ifade ederl er.  Bunun yanında,  üt opyanı n t anı ml adığı  dur uma ul aşıl sa bi l e o dur umun 

kor unması mümkün ol mayacaktır. 

Deği ş meni n hi çbi r  zaman dur mayacağı  ol gusu,  i yi  t opl um i çi n bi r  proj e fi kri ni n 

kendi si ni  anl amsı z kıl makt adır,  çünkü t opl um tı pkı  o pr oj e gi bi  ol saydı  bi l e,  hemen 
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ondan ayrıl maya başl ardı.  Demek ki ,  i deal  t opluml ar  yal nı zca i deal  ol dukl arı  i çi n 

eri şil emez değil di rl er,  her hangi  t ür den bi r  pr oj eye karşılık ol mak i çi n dur ağan ve 

deği ş mez ol mal arı  ger ekti ği  i çi n de eri şil mezl er di r.  Gör ünür de böyl e ol abilecek hi çbi r 

t opl um yokt ur.  Hatt a, her  geçen yıll a topl umsal  deği şmeni n t emposu 

yavaşl ama makt a,  hı zl anmakt adır.  Gör ebil di ği mi z kadarı yl a,  bu sür eci n sona er eceği  

de yokt ur.  Dol ayı sı yl a gerçekli kl ere karşılık ol mayı  umabil mek i çi n,  bir  pr oj eni n 

dur uml arl a değil, deği şi ml e il gili ol ması ger ek mektedi r.  ( Magee, 1990)  

Üt opyal arı n bu özelli kl erini n f ark edil mesi ,  karşıt  ütopyal arı n ort aya çı k ması na sebep 

ol muşt ur. 

Eşi tli kçi  kent  fi kri  ve özelli kl e II.  Dünya Savaşı'  ndan sonr a hı zl a yapılan sır al ı  ve 

böl gel er e ayrıl mı ş st andart  bl okl arl a ol uşan i şl evsel  kent,  büt üncül , bi r eysel  

f arklılıkl arı  göz ar dı  eden bi r  üt opyaydı.  Maki ne çağı  kenti ni n düzeni  kent  öl çeği nden 

eşyaya kadar  her  şeyi n endüstri  bandı nı n bi r  ür ünü ol ar ak düşünül mesi ,  i nsanı n da 

maki neni n bi r  parçası  hali ne gel mesi ne yol  aç mı ştı.  İ nsanı n doğal  yönünün 

unut ul duğu el eştiril eri  yapıl makt aydı.  Charli e Chapli n t ar afı ndan çekil en Moder n 

Zamanl ar  ( 1936)  fil mi nde bu,   komi k bi r  üsl upl a el e al ı nmı ştı.  Maki neye ve bi li mi n 

geti rdi kl eri ne kuşku duyul maya başl anmı ştı.  Bili m asl ı nda i nsanl ar a anl atıldı ğı  kadar 

kusursuz bi r  dünya sağl ama mı ştı.  Daha sonr a bu kuşku,  savaş ve at om bombası 

gi bi  bili mi n ' köt ü'  yüzünün gör ül mesi yl e bi r  güvensi zli ğe dönüşecekti .  Kent  fi kri  de 

düzeni yl e maki ne ve bili mi n t emsil  edil di ği  yer  ol duğu i çi n deği şi me uğr amak 

zor unda kal acaktı. 

İ nsanl arı n hayatı nı n bir  parçası  ol ması yl a t eknol oji,  onl arı n hayall eri ni  de 

ol uşt ur uyor du.  Hayatı  bu kadar  deği ştirebil mi ş ol an t eknol oji ni n i mkanl arı yl a i deal  

kentl er  kur gul anı yor du.  Fakat,  ki mi ni n i deal  kent  t anı mı,  ki mi si  i çi n kabusa 

dönüşebilirdi.  Al dous Huxl ey,  Cesur  Yeni  Dünya r omanı nda ( 1932)  bunu önceden 

gör müşt ü.  Ro man,  hi çbi r  bi reyi n bili msel  denetim ve koşull anmadan kaçamadı ğı 

gel ecekt eki  bi r  dünyayı  – ya da zamanı nı n endi şel eri ni  – anl attı.  Bu,  i nsanl arı n bi r 

hücr eden çoğal tıl ması yla bi rbi ri ni n aynı sı  ol arak ür etil di ği,  bi reysellikl er e i zi n 

veril meyen,  kendil eri ne sunul an i l e mutl u ol up f azl ası nı  i st emeyen i nsanl arı n 

yaşadı ğı  bi r  dünyaydı.  Böyl e bi r  si st emde her hangi  bi r  düzensi zli k kabul  edil emezdi . 

Huxl ey'  i n t eknol oji  ve bilimi n geti recekl eri ne şüphe i l e bakan karşıt  üt opyası,  yeni  bi r 

düzen öner en üt opyal ardan çok f arklı ydı.  Huxl ey,  yaygı n,  t eknol oji  ve bi li mi n 

müke mmel  yaşamı bi ze sunacağı fi kri ni, bi r anda bozguna uğr at mı ştı.  
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Bu sırada,  moder n mi mari ni n kentl eri n genel  havası nı  ol uşt ur ması yl a,  ve i nsanl arı n 

hayatı ndaki  et kil eri ni n bi rebi r  gör ül mesi yl e,  moder n kent e duyul an  hoşnut suzl uk 

art maya başl amı ştı.  Bu mi mari ni n her  det ayı  düzenl eme çıl gı nlı ğı  el eştiril mekt eydi . 

Bu açı dan bakıl dı ğı nda,  Tati'  ni n Amca m ( 1958)   fil mi  dönemi n moder n mi mari ye ve 

kent e bakı şı nı  göst ermekt edi r.  Artı k,  modern mi mari ni n düzeni nin,  i nsanı n  

bi reyselli ği ni  hi çe saydı ğı,  sanıl dı ğı nı n aksi ne i deal  hayat ı  sağl amayacağı 

anl aşıl mı ştır.  Fil mde sı rf  bu düzen sapl antı sı yüzünden i nsanl arı n doğası na 

uy mayan mekanl ar  ve eşyal arı  kull anması  onl arı  komi k dur uml ar a düşür ür.  Bu 

düzenli  ort ama ayak uydur amayan a mca i se fil mde düzen dı şı  ki şili k ol arak moder n 

kentt e i nsanı n dur umunu abartılı  bi r  şekil de göst erir.  Fil mde,  bahçe kapı sından eve 

gi di ş i çi n kull anıl an yol un ' t asarl anmı ş'  bahçe i çi nde kı vrıl a kı vrıl a gi t mesi , i nsanl arı n 

eve varı şı nı  ger eksi z yere uzat ması;  sırf  yeni  modaya uyabil mek i çi n al ı nan moder n 

sandal yel er e i nsanl arı n ot ur urken r ahat sı z ol ması  gi bi  moder n mi mari  el eştiril eri 

var dır. ( ġekil 3. 4) 

Tek ti p ( mükemmel )  i nsan i çi n t asarl anan üt opyal arı n geçerlili ği ni  kaybetmesi yl e ve 

hatt a böyl e bi r  dünyaya duyul an korku i l e üretil en karşıt  üt opyal ar,  daha çok 

bi reyselli ğe i zi n ver en bi r kent fi kri ni n geli ştiril mesi nde et kili ol muşt ur.  

Bu anl amda Fr ank Ll oyd Wri ght'  ı n ort aya koyduğu anti -kent  modeli,  o güne kadarki  

i nsanı n da maki neni n bi r  parçası  ol ar ak gör ül düğü kentl erden f arklı  ol ar ak 

bi reyselli ği,  daha or gani k bi r  kent  fi kri ni  savunuyor du.  Wri ght'  ı n yeni  kent  modeli 

sadece hal ka dayal ı  bi reyselli ği  değil,  aynı  zamanda yakı n zamanda her kesi n 

ot omobil  sahi bi  ol ması yla mü mkün ol an dağı nı k bi r  yaşam bi çi mi ni  de amaçl ı yor du. 

Ar aba,  ' demokr ati k'  ul aşı m şekli  ol ar ak,  Wri ght' ın anti -kent  model i ni n,  Br oadacr e 

Kenti  fi kri ni n t emeli ydi.  Ona gör e gel ecekt eki  kentl er  her  yer de ve hi çbi r  yer de 

ol acaktı;  i nsanl ar  yeni  bi r dağı nı k yerl eş mel er  si stemi  kur mal ı ydı,  f akat  asl ında bunu 

yapmaya çok da ger ek yokt u,  çünkü bu kendili ği nden ol acaktı.  Br oadacre,  bi reyl er 

i çi n bi r  kentti.  Evl eri  sadece yeşil  il e uyuml u değil,  aynı  zamanda bi reyi n özel  

hayatı nı n düzeni ne gör e zemi nde t asarl anacaktı. Hi çbi r  ev,  bahçe,  t arl a,  çi ftli k veya 

fabri ka bi r di ğeri ne benzemek zor unda değil di.  

Wri ght,  1958'  deki  Yaşayan Kent  ki t abı nda,  yerl eşi ml eri  t ümüyl e deği ştirecek güçl eri 

şöyl e açı klı yor du:  ( 1) el ektri k,  uzakl ı ğı n i l eti şi ml e yok ol ması,  ( 2)  mekani k 

har eketlili k,  ot omobil  ve uçağı n i cadı yl a i nsanın t emas etti ği  al anı n öl çül emez 

şekil de geni şl emesi  ve son ol ar ak ( 3)  or gani k mi mari,  bi çi m ve mekanın doğanı n 

gi zli  kur all arı na gör e ekonomi k bi r  şekil de yar atıl ması.  Bu deği şi ml e i nsanı n 

bi reyselli ği ni n de yeni den keşf edil eceği ni söyl üyordu.  
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Gel ecekt eki  demokr ati k kent;  i nsan bi reyselli ği  i çin bi r  gel ecek,  i nsanı n r uhuna hi t ap 

eden – i nsanı n r uhunun ai t  ol duğu zaman ve mekanl a bi rl eşebil eceği  – bi r  hayat 

vaat edi yor du. ( Wri ght, 1958)  

İl eti şi m ve ul aşı mdaki  geli şmel er  sonucu mer kezi  kentl erden f arkl ı  bi r  şekil de 

ol uşacak bu dağı nı k yerleş me fi kri  ekonomi  t ar afından da dest ekl enmekt eydi .  1950-

60'  l ar da batı daki  kapi t al i st  ül kel eri n ekonomi k ol ar ak güçl enmesi ,  ser mayeni n aşırı 

yı ğıl ması na ve bunun sonucu ol ar ak da t üketimi n dest ekl enmesi ne neden ol du. 

Tüketi mi  dest ekl emek i çi n bi rçok şey yapıl dı:  il k ol ar ak ser maye,  banli yöl eri n i nşa 

edil mesi ne akt arıl dı.  Bu da dol aylı  ol ar ak t üketi mi  artırdı  ( ar aba,  beyaz eşya, 

mobi l ya,  el ektroni k eşya gi bi )  Böyl ece Ebenezer  Howar d'  ı n yüzyıl  başı ndaki  bahçe 

kent  t eori si  kapi t ali st  ekonomi de deği şi me uğrayar ak yeni  kentl eri  ol uşt ur maya 

başl adı. 

Bu sırada moder ni zm i le yok ol an büt üncül ,  i deali st  üt opyal ar  yeri ni  çoğul cu bi r 

anl ayı şa bıraktı.  Artı k ütopyanı n,  büt ün t opl umu deği ştir me gi bi  bi r  i ddi ası  yokt u.  Bu 

yeni  üt opyal arı n f aklılığı  bi reyi n kendi  çevr esi ni  belirl eyebi l me hakkı nı 

kabull enmel eri ydi.  1950 ve 60'  l arı n üt opyal arı  genel de yeni  t eknol oji yl e yapıl mı ş ve 

t emel  bi r  al t yapı  sağl ayan dev i skel etl erden ol uşuyor du.  Ve i nsanl arı n barı ndı ğı, 

çal ı ştı ğı  ve di ğer  f aali yetleri ni  sür dür düğü bi ri ml er bu i skel etl ere t akılı p çı kabili yor du. 

Bu pr oj el eri n çoğu,  bi reysel  seçenekl er  ve esnekl i k el de et mek i çi n i şl evsel cili ği n t ek 

ti p kur al cılı ğı ndan kurt ul maya çal ı şı yor du.  Bu üt opyal ar a,  Japon Met aboli stl eri n 

1950'  l er de kal abal ı kl aş maya başl ayan Japon kentl eri nde sür ekli  büyüyen  ve 

dur uma ayak uydur an mega strükt ürl ere t akılıp çı karıl an yaşam bi ri ml eri,  Kenzo 

Tange'  ni n Tokyo i çi n pl anı  ( 1960),  Ki sho Kur okawa' nı n Hel i x Kent  pr oj esi  ( 1961); 

Yona Fri edman'  ı n mümkün ol an büt ün deği şiml er e uğr ayabil en,  büt ün ser vi s ve 

f onksi yonl arı  i çer en,  yaşayan bi r  kül t ür  t ar afı ndan kapl andı ğı nda t ama men yok ol an 

Boşl ukl u Kenti  ( 1959);  nükl eer  bi r  savaş sonr ası  yok ol an kentl ere t akıl an Ar chi gr am'  

ı n proj el eri örnek veril ebilir.  

Ar chi gr am’  ı n kent  üt opyal arı  kol aj  mantı ğı yl a bi r  ar aya gel mekt e ve  her  el emanı  bi r 

di ğeri nden bağı msı z deği ştiril ebil mekt eydi .  Ron Herr on’  un Yür üyen Kent'  i  ( 1963) 

mevcut  kentl ere dı şarı dan t akıl abili yor du.  Topl umu t el eskopi k ayakl ar üst ünde, 

dünyada i st edi ği  her hangi  bi r  yer e t aşı yabili yor du.  Pet er  Cook’  un Takılan Kent'  i  

(1964)  kendi  i çi nde f arkl ı  parçal ar dan ol uşuyordu.  Kırk yıl  ömr ü ol an t emel  bi r 

strükt ür,  yi r mi  yıl da bi r  deği şen har eket  si st eml erini  ve on beş yıl da bi r  deği şen veya 

yer  deği ştiren konutl arı  taşı yor du.  Ar chi gr am’  ı n t akıl abil me ve par çal ar a ayrıl abi l me 

fi kri  büt ün f el sef esi ni  özetli yor du.  Onl ar  mü mkün ol an her  yer den fi ki r  al ı yor du;  bi li m 
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kur gudan,  petrol  r afi neril eri nden,  çi zgi  r omanl ardan,  mi marlı kt an … Ar chi gr am’  a 

gör e hali hazırda pek çok servi s var dı,  bunl arı n ust alı kl a i şl enmesi  ve dr amati ze 

edi l mesi  i nsanl ı ğı n maki nedeki  anl amı bul ması demekti. (Frampt on, 1996)  

Deği şi me,  geli şmeye ve bi reyselli kl ere ayak uydurabil me,  kentl eri  1960'  l ardan beri  

et kil emekt edi r.  Özelli kle el ektroni k medyanın hayatı mı za geti rdi ği  deği şi m, 

Ar chi gr am’  ı n Anl ı k Kenti ’  nde ( 1969)  kenti n var  ol ması nı n nedeni di r.  Anl ı k Kent'  t e, 

el ektroni k medya i l e i l etil en ı şı k ve ses,  kenti n bir  anda yar atıl ması  ve yok ol ması 

anl amı na geli yor du.  Bu üt opyanı n zamanl a kentl eri n sokakl arı nı,  meydanl arı nı 

kapl ayan t abel al ar  ve ı şı kl arı n akşam f arklı,  gündüz f arklı  bi r  kent  yar attı ğı  bi r 

ort amda geli ştiril di ği ni düşünmek ger eki r. 

Üt opyal arı n büt ün pr obl eml er e çözüm ol amayacağı,  mutl aka bi r  kabul  i l e yol a 

çı ktı ğı ndan aksayan bi r  şey ol duğunda t ersini n de ger çekl eşebil eceği  artı k 

anl aşıl dı ğı ndan,  bi r  üt opya düşünül düğünde onun karşıt  üt opyası  da ür etil mekt e 

geci kmi yor du.  1960'  l arın üt opyal arı,  büt ün si steml eri  nedenl er  ve i nce hesapl ar a 

gör e t am ol ar ak çal ı şan,  i yi  or gani ze edil mi ş kentl erdi.  Bu bi r  bakı ma bi r  ger eklili kti, 

çünkü bi r  hat a veya öngör ül memi ş bi r  davr anı ş kol ayca öl ümcül  ol abilirdi .  Buna 

karşılık,  St anl ey Kubri ck’  i n 2001 Uzay Macer ası  (1968)  böyl e i yi  or gani ze edil mi ş bi r 

si st emi n uf ak bi r  hat a sonucu çöküşünü konu eden bi r  karşıt  üt opya ol ar ak 

gör ül ebilir.  2001 Uzay Macer ası   her  şeyi n bilgi sayarl a kontrol  edil di ği ,  i deal  bi r 

si st emi  t arif  eder,  f akat  bu si st em bekl enmedi k bi r  şekil de aksar  ve r üya,  kabusa 

döner.  

Bu dönemde gel i şen çokl u düşünme,  bi reyi n seçeneği ni n ol ması,  i nsanı n i st edi ği ne 

i nanması i çi n ona seçenekl er sunul ması t üketi mi n keşf edil mesi ne yol açmı ştır.  

 

 

 

3. 5.  Tüket [il] en  Kent  

t üketi m:  ür eti mi n kull anılı p harcanması.  .  .  endüstri yel  ür ün:  endüstri ni n bi rbi ri ni n aynı  ol ar ak  ür etti ği 

mal . . . rekl aml ar: ürünl eri n satıl ması i çi n t al ep ol uşt ur ma ar açl arı. . .  

 

Sonsuz bi reysel  seçenek,  her  şeyi n t üketi me açıl ması  ve t üketi mi n bi r  yaşam şekli 

ol ması yl a sonuçl andı.  Bunu sağl ayan;  i nsanın,  zamanı,  mekanı  ve kendi si ni  



 39 

al gıl aması ndaki  büyük deği şi m de t el evi zyonl a gerçekl eş mi ştir.  1900'  l erin başı nda 

Benj ami n'  i n r adyo,  fil ml er  ve r ekl aml arı  düşüner ek yazdı ğı,  ' bi r  i şar et  bombar dı manı 

i çi nde büyüyecek çocukları n ki t apl arı n titi z sessi zli ği ne gi den yol u bul mal arı nı n çok 

zor,  bel ki  de i mkansız ol acağı'  öngör üsü t el evi zyonl a f azl ası yl a gerçekl eşti. 

Tel evi zyon gerçek dünyanı n i majl arı na doğr udan gi rdi. ( Buck- Mor ss, 1991)  

Yüz mi l yonl arca i nsan her  gün,  bi r  kanal dan di ğeri ne geçer ek,  kendi  mont ajl arı nı 

yapar ak zaman geçi rir.  Bu mont ajl arı  i maj l ar  ol arak gör mezl er.  Gör dükl eri  üst  üst e 

geli şl eri  ve bi rbi ri nden çok f arklı  şeyl er  ol mal arı  nedeni yl e bi r  i maj  nehri dir.  İ nsanl ar 

kaoti k bi r  yoll a başkal arı nı n mont ajl arı nı  seyr ederken kendi  mont ajl arını  yapar. 

Büt ün t opl um dünyayı  deği şen mont ajl ar  ve üst  üst e geli şl er  il e gör mektedi r.  Fakat 

konstrükti vi stl eri n veya dadacıl arı n umduğu gi bi  bu,  i nsanl arı n gerçekli ği  bul ması nı 

değil,  her  şeyi  bi r  ker e kull andı kt an sonr a atılabilir  ( sabun,  aşk,  savaş...)  hal e 

geti rerek ondan soyutl anması nı  sağl adı.  İ nsan t elevi zyondan,  r ekl aml ar dan,  vs.  her 

gün i majl ar  al ır.  İ nsanı n hepsi ne eşi t  il gi yi  göst ermesi  i mkansı z ol duğundan sadece 

göz gezdi rir.  En çok hatırl adı ğı  i maj  i se ona en çok bi r  i şar eti  anı msat an ol acaktır: 

basi t,  açı k,  t ekr ar  eden.  Ka mer anı n i nsana ver diği  her  şey sadece bi raz il gi nçti r,  o 

da uzun zaman i çi n değil,  sadece şu an i çi n.  Ün i se bunl ar a veril en bi r  ödül dür. 

Yapıl maya değer ol an hakkı nda ort ak kar ar anl amına gelir. ( Huges, 1991)  

"  Düzgün ol ar ak t ekr ar  edebil en keli mel er,  r esi ml er  ve müzi ğe uygul anan endüstri yel  

ür eti m t ekni kl eri,  art an mi kt arl arda i şar et  ve sembol l er  il e sonuçl andı.  Endüstri yel  

medyanı n kabul ü,  kül t ürün ne ol duğuna dai r  anl ayı şı mı zda bi r  deği şi me neden ol du. 

Kül t ür,  t ari hi n en yüksek ür ünl eri  ve en yüce düşüncel eri ni  kor umak yeri ne, 

'topl umun ne yaptı ğı'  tanı mı  ol ar ak daha geni ş anl amda kull anıl mal ı dır."  İ ngili z 

el eştir men Lawr ence Al loway'  i n 1959 yılı nda popül er  kül t ür  üzeri ne söyl edi ği  bu 

sözl er  t el evi zyon çağını n geti rdi kl eri ni  gözl er  önüne ser er.  Popül er  kül t ür ü 

kol ajl arı yl a anl at an  Ri char d Ha mi lt on da çağa ai t  ol anı n popül er  ( büyük i zl eyi ci 

t opl ul ukl arı  i çi n t asarl anmı ş),  geçi ci  ( anl ı k çözüm),  kol aylı kl a unut ul abilen,  ucuz, 

endüstri yel  ol ar ak ür etil ebil en,  gençli ği  hedefl eyen,  esprili,  seksi ,  ust aca pl anl anmı ş, 

cazi p ve büyük ol ması ger ekti ği ni söyl er. ( Huges, 1991)  

Br oadacr e Kenti, F. L. Wri ght             . 
  " Az, çokt ur.", Mi es van der Rohe  1959 

   Tokyo i çi n pl an,  Kenzo Tange   1960 
. 
. 
. 
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Şekil 3. 5   Kent İ deali nden Met ropol e 5/ 6 
Her kesi n hayatı na t el evi zyon ve r ekl aml arl a doğr udan gi ren i majl ar;  t opl umu ve 

i nsanı  şekill endi r meni n bi r  yol u ol ar ak gör ül mekteydi.  Bi r  mal ı n t üketil ebil mesi  i çi n, 

mal ı n ür etil mesi ni n yanı nda t opl umun t üket me ar zusunun da yar atıl ması 

ger eki yor du.  Popül er  kül t ürün pot ansi yeli ni n f arkına varıl ması yl a r ekl am endüstri si 

de t üketi ci  t opl umu yar attı.  Bur ada t üketi ci  kendi ne yeni  özgürl ükl er  sunul duğuna 
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i nanabilirdi,  oysa acı ması zca al datıl maktaydı.  Sunul an şey özgürl ük 

yanıl saması ndan başka bi r şey değil di. ( Robi ns, 1999)  

Popül er  kül t ürün,  dol ayısı yl a t üketi mi n şekill endi rdi ği  al gı,  kentl eri n de bi rer  t üketi m 

nesnesi  hali ne gel mesi ne neden ol muşt ur.  Kentleri n t uri stl ere bi r  t üketim nesnesi  

gi bi  pazarl anması,  kent  yaşamı nı n ' ol ması  ger ekti ği  gi bi'  i nsanl ar a sunul ması  buna 

ör nek veril ebilir.  Di sneyl and ve Las Vegas gi bi  kentl er  t üketi m amaçl ı  kur ul an 

kentl erdendi r.  Bu kentl er f ant ezil eri mi zi n bi zi m t üketi mi mi ze sunul duğu mekanl ar dır. 

Wal t  Di sney,  kendi  sözl eri yl e bunu şöyl e i f ade etmi şti r:  " Kendi mi  anl aşıl maz,  yar atı cı 

fi kirl erl e i f ade et mekl e uğr aşacağı ma,  i nsanl arı eğl endi r mek,  onl ar a mutl ul uk ve 

özelli kl e kahkaha ver mekl e il gil eni yor um. " 

Bu sırada i l k ol arak Ul usl arar ası  Dur umcul ar  ol arak adl andırıl an bi r  gr up (1957–72) 

' göst eri'  ni n günün t opl umunun t emel  pr ensi bi  ol duğunu f ark ettil er.  Göst eri,  her 

şeyi n yüzeysel  i maj l ara dönüş mesi ydi.  Yaşama ve al ı şveri ş et me bi r bi ri nden 

ayrıl amaz ol muşt u.  Ür ün seçeneği ,  özgürl ükl e karıştırıl makt aydı.  Her  şeyi  gör ünüşl er 

yönet mekt eydi .  Kentl er  bil e t üketi m nesnesi ,  di ğer her  şey gi bi  pazarl anacak ür ünl er 

ol muşt u.  Bu sosyal  düzeni n ot orit esi ni  yok et mek i çi n Dur umcul ar,  mekanı 

kull anmak i çi n alt ernatif bi çi ml er i cat ettil er.  

Dur umcul ar,  ' dur um'  u geçi ci  bi r  mi kr o-çevr e yapımı  ve bi r  /  bi rkaç i nsanı n hayatı nda 

tek bi r  an i çi n ol ayl arı n oyunu veya belli  bi r  çevr e ve bel li  ol ayl arı n etkil eşi mi ni n 

kol ektif  bi r  düzenl emesi yl e somut  ve gönüll ü ol arak yar atıl an hayatt a bi r  an ol ar ak 

t anı ml amı ştır.  Onl ar a gör e,  popül er  kül t ürl e ve yaşamı nı n i nsana hazır  ol ar ak 

sunul ması yl a,  gerçek yaşama ve kent e yabancıl aşan i nsan ' dur um'  l arı  t ecr übe 

eder ek kenti sahi pl enecekti. 

Const ant  Ni euwenhuys'  un Yeni  Babil'  i  buna bi r  ör nekti r.  ( ġekil  3. 5)  Yeni  Babi l  son 

fi zi ksel  bi r  bi çi m öner mi yor du,  sonsuza kadar  or ada yaşayanl ar  t ar afı ndan yeni den 

şekill endi ril eceği  i çi n sonunda nasıl  gör üneceği ni  her hangi  bi r i maj  i l e 

t anı ml ayamı yor du.  Ana fiki r,  mevcut  i maj ı n baskı nlığı nı  yenebil mek i çi n pek çok  i maj  

kull anmaktı.  Const ant'  a gör e maki nel eş me ve nüfus patl aması  günl ük hayatı  büyük 

bi r  deği şi me uğr at mı ştı.  Moder n mi marl arı n bahçe kent  t asarı ml arı, i nsanl arı 

oyal ayacak,  onl arı  çı karı  i çi n kull anacak şekil de saht e doğa i mgel eri  sunuyor du.  Ona 

gör e çı karcı  maki ne,  moder n kent,  t üm dünyanı n yüzeyi ni  kapl ayana kadar 

büyüyecekti.  Doğa zaten çokt an yeni  kül t ürü dest ekl eyecek t eknol oji yl e yer 

deği ştir mi şti.  Yaşamanı n zevki ne t ekr ar  var abil mek i çi n i nsanl arı n kendi  mekanl arı nı 

t ekr ar  şekill endi r mesi  gereki yor du.  Zi ra ot omasyon büt ün ür eti m şekill eri ni  el e al ı nca 
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i nsanl arı n t ek i şi  t ekr ar şekill endi r me ol acaktı. Boş zaman var  ol an t ek zaman 

ol acaktı.  İ ş,  büt ün f ant ezil eri n denendi ği  bi tmeyen kol ektif  bi r  oyuna yeri ni  

bırakacaktı.  

Dur umcul ar a gör e,  dünya t ek bi r  kent e dönüşünce,  gi tti kçe har eketl enen nüf us, 

har eket  edecek yer  bul ama maya başl ayacaktı.  Böyl ece mekan ve psi kol oji  ar ası nda 

yeni  bi r  ili şki ye i hti yaç duyul makt aydı:  " Geomet ri k mekanda kaybetti kl eri mi zi, 

psi kol oji k mekan bi çi mi nde bul mal ı yı z."  Guy Debor d buna,  kent sel  at mosf eri n 

bili nçal tı  et kil eri ni  ar aştıran psi kocoğr af ya i s mi ni  ver mi şti.  At mosf eri n,  sosyal  mekanı 

kol ektif  ol ar ak yeni den i nşa edecek sanat sal  bi r  mal zeme ol acağı nı;  kent sel  yapı daki  

her  nokt anı n psi kol oji k özelli ği ni n de i çi nden geçen i nsanl arı n deneyi ml eri ni  

yoğunl aştır mak,  artır mak i çi n sür ekli  deği ştiril eceği ni  düşünüyor du.  Psi kocoğr af ya 

'i nşa edil mi ş veya edil memi ş coğr afi  çevr eni n kesin,  di rekt  et ki si ni n,  bi reyi n duygusal  

dur umu üzeri ndeki  keşfi' di r. 

Yeni  Babil,  dev kol onl ar üzeri nde yüksel mi şti.  Zemi nde trafi k ve onun al tı nda da 

trenl erl e t ama men ot omati k f abri kal ar  ol acaktı.  Kol onl ar  üzeri ndeki  i ç mekanl arı n 

özelli kl eri  sonsuz şekill erde ol abilirdi.  Yeni  Babilliler  kendi  t asarl adı kl arı  arka pl anda 

yi ne kendil eri  t asarl ayar ak bi r  oyun oynayacaktı.  Çünkü ot omasyonun t ek 

yapamayacağı  şey hayal  et mekti,  i nsanı n dünyayı  yeni den şekill endi r mesi ni 

sağl ayan öngör ül emeyen yar at ma i şi ydi.  Ve ot omasyon büt ün i şl eri  yaptı ğı  i çi n 

i nsanl arı n yapacağı  t ek i ş de yar at mak ol acaktı.  Bu özelli ği yl e t ari ht e daha önce i nşa 

edil en i şl eve dayal ı,  i nsan hayatı nı n da i şl eve adandı ğı  kentl er  yeri ni  i nsanı n başka 

i hti yaçl arı nı  karşıl ayan kentl ere bırakı yor du.  Bur ada sür ekli  deği şen nüf us i çi n 

sür ekli  deği şen i hti yaçlar  söz konusu ol duğundan,  sosyal  mekan buna  ayak 

uydur acaktı.  Her hangi  belli  bi r  yaşam düzeni  yokt u,  çünkü yaşamı n kendi si  yar atı cı 

bi r mal zemeydi . 

Debor d'  un üt opyası  i se Naked Ci t y ( 1958)  ve Gui de Psychogéogr aphi que de Pari s 

(1957)  gi bi  kart ogr afi k t emsi ll erdi r.  Bu harit al ar  burj uvazi ni n kendi  i maj ı nda yar attı ğı 

homoj en mekanı  t ekr ar  yapıl andırır.  Antropol ogun katılı mcı  bi r  gözl emci  ol ar ak bi r 

al ana gi t mesi  gi bi,  Dur umcu da kendi ni  sapl antılar dan kurt ar mayı,  kendi  kül t ür ünü 

dı şarı dan gör meyi  öğr eni r  ve kenti n yapı sı nı n bozul ması  ( decont ext ual i zi ng)  ve 

yeni den yapıl andırıl masını  (recont ext uali zi ng)  sağl ar.  Debor d'  a göre yapı nı n 

bozul up t ekr ar  yapıl andırıl ması  sür eci nden,  kent sel  çevr ede oyuncu al t ernatifl er  ol an 

dur uml ar dan yapıl andırılmı ş gel ecekt eki kent kavramı na ul aş mak mü mkündü.  
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Dur umcul ar,  üt opyal arı nın da her  şey gi bi  t üketilme mesi  i çi n ol abil di ği nce beli rsi z, 

deği şken kent  i majl arı  sunmuşl ar dır.  Bu açı k uçl ul uk,  onl arı n günümüz kentl eri ni n 

yor uml anması nda başvur ul an ve yeni den keşf edil en bi r  kaynak ol mal arı nı 

sağl amı ştır. 

1960'  l ar dan sonr a da,  t üketi m kar akt er  deği ştirer ek;  f akat  aynı  der ecede kül t ür ü 

et kil emeye devam et mi ştir.  1970 ve 1980'  l er de t üketi m endüstri si ni n eşyal ar dan 

servi sl ere kay ması,  boş zaman endüstril eri ni n (turi zm,  eğl ence,  medya)  geli şmesi , 

kapi t ali st  değerl eri ni n bi r  al t ernatifi ni n de dr amati k çöküşü i l e t üketi m kül t ür ünün 

çıl gı nca i l erl eyi şi,  i nsanl arı n hayatı n t ümünü;  zaman,  mekan ve kendil eri ni  

(gerçekli ği ) al gıl ama ve tecr übe et mel eri ni et kil emiştir ve hal a et kil emekt edir. 

3. 6.  " Gerçek"  Kentl er 

Neo boş, beyaz bi r mekanda dur makt adır. 

 

MORPHEUS 

Bu bi zi m yükl eme pr ogr amı mı z. Gi ysi den, sil aha,  

egzersi z si mül asyonl arı na, her şeyi  yükl eyebiliri z. 

i st edi ği mi z her şeyi . 

 

Mor pheus Neo'  yu geçer ve Neo döndüğünde 

geni ş ekr an bi r t el evi zyonun karşı sı nda 

ot el deki  i ki deri kol t uğu gör ür. 

 

MORPHEUS 

Ot ur. 

 

Mor pheus ot ur urken, Neo kol tuğun arkası nda  

Ayakt a dur ur. 

 

NEO 

Şi mdi , bi r bil gi sayar pr ogr amı nı n i çi nde mi yi z? 

 

MORPHEUS 

Çıl gı nca değil mi ? 

 

Neo'  nun ell eri çatl amı ş deri ni n üzeri nde gezi ni r. 

 

NEO 

Bu gerçek değil mi ? 
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MORPHEUS 

Ne gerçek? Ger çeği  nasıl t anıml arsı n? Eğer  

hi sl eri nden bahsedi yorsan, hi ssetti kl eri nden,  

t attı ğı ndan, kokl adı ğı ndan veya gör düğünden,  

o zaman büt ün kast etti ği n, beyni n t arafı ndan 

yor uml anan el ektri ksel  si nyall er. 

The Matri x 

 

Günü müzde ger çekli k kendi ni  t ama men eşzamanl ı  ol ması yl a ort aya koy makt adır. 

Vatti mo ( 1988)'  ya gör e,  dünyada nel er  ol duğunu anı nda medyadan öğr enme mi z ve 

dünyanı n i majl arı nı n çoğal ması,  gerçekli ği  ve t ari hi  eşzamanl ı  yaptı; ger çekli k 

duygumuzu yi tir memi ze neden ol du.  Böyl eli kl e, t ari hi n ve ger çek saydıkl arı mı zı n 

çözünmesi ni  yaşamakt ayı z.  Gör dükl eri mi zden,  duydukl arı mı zdan hi ssettikl eri mi zden 

kendi  t ari hi mi zi,  kendi  gerçeği mi zi  yar atırı z.  Buna gör e,  bi rçok t ari h,  bi rçok ger çek ve 

bunl arı n var ol duğu bi rçok kent var dır. ( ġekil 3. 6) 

Robi ns,  Vatti mo'  nun kendi  gerçeği mi zi  yar attı ğımı z düşüncesi ni n modern dünyanı n 

şok edi ci  ve yok edi ci  gerçekli ği nden kaçıp bi r  yerl ere sı ğı nma ar zusunu 

yansıt abil eceği ni  düşünür.  Hatt a,  t el evi zyon sonr ası  yeni  t eknol ojil er de artı k 

gerçekli ği n şokuna set  çek mek değil ,  daha r ahatl atı cı  duyarlılık koşull arı na sahi p 

al t ernatif  ve t el afi  edi ci  gerçekli kl er  yar at abilir.  En i l gi  çeki ci  ör neği  sanal  gerçekli k 

ol an bu t eknol ojil erde,  tüketi m sür eci  i çi nde zevk ve güvenli ği  bi r  ar ada yaşama 

ol anağı  var dır.  Büt ün öngör ül emezli ği  ve el e avuca sı ğmazl ı ğı yl a gerçek dünya i pt al  

edili p,  yeri ne t üketi ci si nin her  şeye gücü yet en,  ar zul arı na ve f ant ezil eri ne yanıt 

ver ebil en benzeri bi r kopyası konabilir. ( Robi ns, 1999)  

Ger çekli ği n ki şi sell eş mesi ,  bel ki  de bi r  üst  gerçekli k ol abil eceği ,  etrafı mızda hi çbi r 

şeyi n ger çek ol mayabil eceği  düşüncesi ne kadar  gi debilir.  Kar anl ı k Kent  (Dar k Ci t y), 

The Matri x ve Tr uman Show fil ml eri  bu fi kri i şl emi ş ol an karşıt  ütopyal ar dır. 

Far klılıkl arı  da ol sa bu üç fil mdeki  kentl eri n ort ak özelli ği,  kentlil er  üzeri nde kur ul an 

t am ve sor gusuz kontroldür.  Bi r  gr up,  bi r  bil gi sayar  veya bi r  yönet men,  ki m ol ursa 

ol sun başt a kenti  kur gul ayan bi r  ot orit e var dır.  Ve onun ger çekli ği  kentlil er  tar afı ndan 

kendi  gerçekli kl eri  gi bi  al gıl anır  ve bu kentl eri n dı şı ndaki  başka bi r  yeri n keşfi yl e 

kur gu bozul maya başl ar.  

Gör düğümüzün ger çek ol mayabil eceği  fi kri kentt eki  bi rçok deği şi ml e de 

dest ekl enmekt edi r.  Önceli kl e kent  ( dol ayı sı yl a gerçek varsaydı ğı mı z somut  varl ı k) 

gör üş sı nırl arı mı zı aş mı ştır. 
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Met r opoll er  artı k mekan değil di r,  çünkü boyut l arı,  i çi nde yaşayanl arın al gıl ama 

boyutl arı nı  aş mı ştır... Metropol de artı k bi r  panor ama ( her  şeyi  kapsayan bi r  bakı ş) 

yokt ur, çünkü büt ünü uf uk çi zgi si ni n öt esi ne kay mıştır. ( Mazzol eni, 1993)  

Kenti n gör üş sı nırl arı mı zı  aş ması nı  Vi rili o ( 1984)  da maddi  sı nırl arı n kal mayı şı na 

bağl ar.  Vi rili o,  önceden i nsanı n kent e gi r mesi  i çi n fi zi ksel  bi r  kapı dan geç mesi  

ger eki rken,  artı k bi r  görsel  ve i şit sel  pr ot okol den geçer ek kent e gi rdi ğini  söyl er. 

Kenti n fi zi ksel  sı nırl arı nın kal madı ğı ndan bahseder:   Eğer  hal a metropol  bi r  mekan 

i se,  geometri k bi r  al an i se,  kl asi k kent  /  kasaba veya mer kez /  banli yö karşıtlıkl arı  i l e 

hi çbi r  bağl antı sı  kal mamı ştır.  Kent  artı k,  sı nırlı  ve doğr usal  mül ki yetler  şekli nde 

or gani ze edil mez.  Banli yöl er  bu dağıl maya kat kıda bul unurken,  i ç-dı ş karşıtlı ğı  da 

ul aşı mda yapıl an devriml er  ve i l eti şi m t eknol oj il eri ndeki  geli şmel er  il e çök müşt ür. 

Bunl ar,  bi rbi ri nden ayrı  met r opolit en parçal arı n t ek bi r  kent sel  büt ünde bi r  ar aya 

gel mesi ni dest ekl emi ştir. 

Bu anl amda kentl er,  yersi z-yurt suzl aştırıl mı ş bi r  bil gi  ve i maj  akı şını n i çi nde 

bul unmakt adır.  " Günümüzün sanal  kenti  gerçek zamanda a ma ger çek ol mayan 

al anda bul unmakt adır."  der  Vi rili o.  " Kent  artı k coğr afi  bi r  büt ün değil di r; bugünün 

il eti şi mi yl e kent her yer dedi r." 

Kent  artı k belli  bi r  büt ün değil di r,  parçal arı n bi r  araya gel mesi yl e ol uşan bi r  yer di r.  Bu 

bi r  ar aya gel me sadece f i zi ksel  mekanda ol mak zor unda da değil di r.  Yeni  il eti şi m ve 

ul aşı m t eknol ojil eri  parçal arı n bi r  ar ada al gıl anması nı,  herkese gör e f arkl ı  kol ajl arı n 

ol uşabil mesi ni  sağl ar.  Bu kol ajl ar  ki şi ye gör e deği şebil di ği  gi bi  zamanl a da par çal ar 

f arklı şekill erde bi r araya gel ebilir.  

Par çal arı n bi r  ar aya geli şi nde büt ünün ne ol duğu sor usuna Rowe ve Koet ter  ( 1990) 

Pi casso'  nun 1944'  t e yaptı ğı  Boğa Başı  ( Bi si klet  Sel esi )  il e cevap  veri r.  Bur ada; 

Pi casso,  bi si kl et  sel esi  ve gi donundan boğa başı  yapar ak bi r  met amorf oz 

gerçekl eştir mi ştir  ve bi r  gün bunun t ers yönde bi r  met amorf oza uğr ayı p,  bi r  bi si kl eti n 

parçal arı  ol acağı nı  umar. Bunu düşüner ek sor abiliri z:  ne yanl ı ş,  ne doğr u ;  ne anti ka, 

ne bugüne ai t  ve uygun bi r  cevap bul madaki  i mkansı zlı k nedeni yl e,  sonuçt a sor unu 

kol aj  il e t anı ml anan çok parçal ı  bi r  varlı k ol ar ak nitel endi r meye mecbur  kal ırız.  Kol aj, 

deği ş mez ve kesi n ol an üt opi k hayali  dest ekl erken,  deği şi m,  har eket,  devi ni m ve 

t ari h gerçekli ği ni besl eyen bi r strat eji ol abilir.  

1972 
1973 
1974 



 46 

1975 
  "Az sı kı cı dır' ", Robert Vent uri  1976 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Katı Ol an Her Şey Eri yor: Moder ni t e Deneyi mi , Mar shall Berman 1982 
1983 

Kaost an Düzene ,  I. Pri gogi ne,  I. St angers 1984 
1985 
1986 
1987 

Her Şey Gi der, Met oda Karşı, Paul  Feyer abend 1988 
1989 
1990 

  Berli n ve Zagr eb Ser best Alanl arı, Lebeus Woods  1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

  Hafif Kentl eş me, MVRD 1996 
1997 

  Met a Ci t y / Dat a Town, MVRD  1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

. 

. 
 
 

Şekil 3. 6   Kent İ deali nden Met ropol e 6/ 6 
 

O hal de,  kent  herkesi n kendi  kol ajı nı  yapması  i se,  hangi si  gerçek kenttir? Böyl eli kl e 

kent,  i majl ardan ol uşan,  yüzeysel  ve kı sa ömürl ü bi r  özelli k de kazanır.  Baudrill ard 

bunu medyanı n da dest ekl edi ği ni,  mesaj ı n yeri ne r es mi  koyduğunu ve bunun 
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sonucunda da hayatı n sadece gör ünüme i ndi rgendi ği ni  düşünür.  Bu durumda kent 

sadece bi r  sahneye dönüşür,  kı sa ömürl ü – hatt a maddi  ol mayan – bi r  dünya i nancı 

yerl eşi r. 

Kenti  el e al ırsak:  eğer  her  şey bi r  göst eri ye i ndi rgeni rse,  ort ada göst eri  kal maz. 

Ger çek,  bi r  sahne ol ur, deri nli ksi z,  sür ekli  deği şen i majl arl a anl amsı z, yüzeysel  

müke mmel li k ve deği şmezl i k dünyası   ol ur.  Bir  çöl  il e bi r  metropol ü bi rbi ri nden 

ayırabil ecek hi çbi r şey kal maz. ( Baudrill ard, 1983)  

Ci si m,  yer,  zaman,  hepsi  bi rer  sahne gi bi  der ece der ece yok ol makt a.  Aynı sı  kamu 

al anl arı  i çi n de geçerli:  sosyal  ti yatro ve politi ka ti yatrosu gi tti kçe çok başl ı,  büyük, 

yumuşak bi r  vücuda dönüşüyor.  Kamu al anl arı nın ( sokak,  anıtl ar,  çarşı,  sahne)  yok 

ol ması yl a boyutl ar her şeyi  i stil a edi yor.  ( Baudrillar d, 1983)  

Ger çek al gı sı nı n anl ı k deği şi ml eri;  kenti n hı zlı deği şen,  geçi ci  t anı ml ar a sahi p 

ol ması nı  sağl ar.  Kent  bi r  yandan somut  nesnel erl e,  t aşı,  t opr ağı ,  bi nası yl a 

karşı mı zdadır; öt e yandan geçi ci i si ml erl e bunl arı t anı ml arı z. 

İt al o Cal vi no Gör ünmez Kentl er  ( 1972)’ de,  kent teki  bu hı zlı  deği şi mi  Cl ari ce'  de 

anl atır. Cl ari ce:  

Def al arca yok ol muş ve yeni den kur ul muş... Cl ari ce'  de bi rçok çöküş ve canl anma 

i zl edi  bi rbi ri ni.  Topl uml ar,  gel enek ve gör enekl er  def al arca deği şti;  geri ye ad,  yer  ve 

kırıl ması  zor  eşyal ar  kal ır.  Kokul arı  ve nef esi yl e t ok bi r  gövde gi bi  capcanlı  her  yeni  

Cl ari ce,  bi r  sür ü öl ü ve parça par ça Cl ari ce'  den kal an şeyl erl e bi r  mücevher  gi bi  

caka sat ar  etraf a.  Kori nt  başl ı kl arı  ne zaman süt unl arı n t epesi ndeydil er bi li nmez: 

sadece bi r  t anesi ni,  yıllar ca bi r  kümest e t avukl arı n yumurtl adı ğı  sepet i n al tı nda 

dur an,  ve or adan,  Süt un Başl ı kl arı  Müzesi'  ne,  kol eksi yonun di ğer  parçal arı  yanı na 

göt ür ül en başl ı ğı  hatırl ar  herkes.  Çağl arı n sırası  da kaybol muş artı k;  bi r  il k Cl ari ce'  i n 

var  ol duğu yol unda yaygın bi r  i nanç varsa da,  bunu göst er en kesi n kanıt  yok;  süt un 

başl ı kl arı  t apı nakl ar dan önce kümesl er de duruyor  da ol abilir  pekal a,  mer mer 

mezarl ar  önce f esl eğen tohuml arı,  sonr a öl ü kemi kl eri  ekil mi ş ol abilir.  Kesi n ol ar ak 

bi li nen t ek şey şu:  belirli  nesnel er  belirli  bi r  mekanda yer  deği ştiri yor,  bazen yeni  

nesnel eri n al tı nda kal ı yor,  bazen yerl eri ni  hi çbir  şey al mı yor,  onl ar  da t ükeni p 

gi di yorl ar;  kur al  onl arı  her  sef eri nde i yi ce karıştırı p t ekr ar  bi r  ar aya geti r meye 

çal ı şmak.  Bel ki  de Cl ari ce kırı k dökük,  uyumsuz,  eski  eşyal arı n gürült ül ü bi r 

kar gaşası ol du hep.  
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Kent  i maj ı nı n deği şen ve har eket  hali nde ol an yönünün yanı nda bi r  de daha kal ı cı, 

i maj ı n i nsanl arı n kaf asında ol uş ması nı  sağl ayan bi r  yönü de var dır. Ör neği n, 

İst anbul'  un i maj ı  zaman i çi nde çok deği şmi ştir. Büyük bi nal ar,  ot oyoll ar yapıl mı ş, 

kal abal ı kl aş mı ştır.  Fakat  İ st anbul  yi ne İ st anbul  ol ar ak di ğer  kentl erden ayrılır. 

İst anbul'  u di ğer  kentler den ayıran sil ueti  yüzyıll ardır  yavaş ve parça par ça 

deği ş mesi ne rağmen yi ne var dır. 

İt al o Cal vi no da Gör ünmez Kentl er  ( 1972)’  de kenti n f arklı  i ki  yüzünü,  i ki  far kl ı  yarı m 

kentt en ol uşan Sofroni a i l e semboli ze eder.  Bi ri,  r ayl ar,  zi nci rl er,  çadırl ar  ol an bi r 

kent;  di ğeri,  bankası,  f abri kal arı,  büyük bi nal arı  ol an bi r  kenttir.  Yarı m kent l eri n bi ri si 

sabi t,  di ğeri  geçi ci di r  ve sür esi  dol duğunda sökül üp göt ür ül ür.  Fakat  bu sökül en, 

mer mer  al ı nlı kl arı yl a,  t aş duvarl arı yl a daha somut  gör ünen yarı m ol ur.  Di ğer  yarı m 

i se yaşamı n t ekr ar  başl aması  i çi n di ğeri ni n t ekrar  gel mesi ni  bekl er  duruma geli r. 

Cal vi no,  bur ada kenti n geçi ci,  hı zlı  deği şen ve kal ı cı,  f arklı  i ki  yüzüne di kkat 

çekerken kal ı cılı ğı n her  zaman somut  nesnel er de ol madı ğı nı  vur gul ar.  Bu anl ayı ş, 

günümüzde ger çekli ğe duyul an kuşkuyu da di l e geti rir.  Ger çek ol ar ak 

düşündüğümüz,  deği şmez ol ar ak gör düğümüz bi r  başka bakı ş açı sıyl a sağl am 

t emell eri ni kaybedebilir. 

Bu nedenl e f arklı  bakı ş açıl arı nı n hoş gör ül düğü het er oj en bi r  kent  ort amı  ol uş ması 

bi r ger eklili k ol muşt ur. 

3. 7.  Het er ot opyal ar 

günümüz  üt opyal arı:   e-t opya:  i l eti şi m ağl arı,  akıllı  maki neler  ve  bi nal arl a büt ün ser vi sl eri ni  el ektroni k 

ol ar ak  ger çekl eşti ren,  dünyadaki  her  yerl e el ektroni k  ol ar ak bağl antılı  kentl er.  ekot opya:  Endüstri ni n 

ki rl etti ği  doğayı  kor uyar ak,  doğayl a barı şı k  yaşamayı  öngör en yerl eşi m.  t eknot opya:  t eknol oji ni n 

yaşam şekli ni  beli rl edi ği  i deal  yerl eşi m.  sanal  üt opya:  sı nırları n kal madı ğı,  i nsanl arı n sanal  ort aml ar da 

fi zi ksel  vücutl arı ndan ve fi zi ksel  t üm sı nırl amal ar dan bağı msız gezebil di ği i deal yer.  . . . 

Het er ot opya,  al ı şıl mı şı n dı şı ndaki  yer  anl amı ndadır.  Zamanda kesi nti yi,  bil gi  

si st emi ni n düzeni nde ani  kopmal arı,  het er oj en bir  ort amı  i f ade eder.  Heterot opya, 

mevcut  düzeni n i çi nde f arklılıkl ara i zi n ver en,  mevcut  düzeni n kı sıtl amal arını n or ada 

geçersi z ol duğu,  bu nedenl e,  öngör ül meyen öt ekil eri n ort aya çı kabileceği  bi r 

ort amdır. 

2000'  li  yıll arda ger çekli ği n,  bil gi ni n t anı mı  geçti ğimi z yüzyıl a gör e deği şmiştir.  Bil gi, 

bağı msı z ol ar ak var  ol an bi r  dünya sunumu değil di r;  daha çok yaşama sür eci  

ar acılı ğı yl a bi r  dünya yarat maktır.  Canl ı  bi r  si st em,  i çi nde bul unduğu,  bileşenl eri ni n 



 49 

sür ekli  ol ar ak deği şti ği, dönüşt üğü ve yerl eri ne di ğer  bil eşenl eri n geçti ği  ağ i l e 

karşılıklı  et kil eşi mi  sayesi nde yaşam sür eci  boyunca kendi ne özgü yol unu ol uşt ur ur, 

yani  kendi  bil gi si ni ol uşt urur. 

Bi li mdeki  bu anl ayı ş deği şi kli ği,  kesi nli ği n kal maması,  herkese gör e bi r  bil gi  ol ması; 

t ek bi r  kur alı n egemenliği  yeri ne pek çok fi kri n çı kabil eceği  bi r  ort am ol uş ması yl a 

sonuçl anmı ştır.  Kenti n zamanl a kar maşı kl aş ması ,  büyümesi ,  sı nırl arı nı n kal maması, 

kat manl aş ması;  herkes i çi n kenti n anl amı nı n da f arklı  ol ması na neden ol muşt ur. 

Böyl e ol unca,  t ek bi r  i deal  ol ması  da i mkansı zl aşır.  Günümüzde artı k herkesi n f arklı 

bi r i deali ve bunl arı n if ade edil ebil eceği  het er oj en bi r ort am var dır. 

Popper'  ı n da i f ade etti ği  gi bi,  bi r  üt opyanı n kur ul abi l mesi  i çi n bi r  son ( amaç) 

belirl enmeli di r.  Ve her kesi n f arklı  i deall eri ni n, ' i yi'  l eri ni n ol duğu çoğul cu kent 

ort amı nda bu son ( amaç),  üzeri nde t artı şılı p kar ar a varıl acak bi r  şey ol amaz. 

Dol ayı sı yl a,  günümüzde,  üt opyanı n t ek başı na geçerlili ği  yokt ur.  Ekot opya,  et opya, 

t eknot opya gi bi  pek çok i deal  yer  t anı mı  ol ması na karşı n bugünün kenti ni n 

bunl ar dan sadece bi ri yl e t anı ml anmaya çal ı şıl ması ger eksi z bi r çaba ol acaktır.  

Günü müzde,  Foucaul t,  gi bi  düşünürl er  göst er di  ki ,  Akıl  Çağı  kendi  anti -t ezi  –akl a 

yat kı n ol mayan,  hakl arında suçl u,  deli,  engelli ve ' f arklı'  ol ar ak hüküm veril mi ş 

ol anl ar-  i l e de yüzl eş melidi r;  ve Akıl  Kenti  sadece yeni  ve aydı nl anmı ş ol anı n düzgün 

dünyası nı  değil,  aynı  zamanda akl a yat kı n ol mayanı  da t emsil  et mel i di r.  Bugün 

pr obl em,  sadece f arkl ılık ve çoğul cul uk i çi n yeni  bi r  t ol eransı  değil  aynı  zamanda 

üzeri nde kar ar  veril mi ş nor ml ar a karşı  kuşkucul uğu ve i nsanl ı k il erl emesi ndeki  

' mükemmel  i nsan'  mer akı ve if adesi ni yı kmayı da t emsil et mekt edi r. ( Ki ng, 1996)  

Vatti mo ( 1988)  bunu t ari h kavr amı nı n çözünmesi ne bağl ar.  " Teknol oji k deği şi mi n 

hı zl anması  ve si st emi n hayatt a kal abil mesi  i çi n ür ünl eri n /  eşyal arın sür ekli 

deği ştiril mesi  ger eklili ği  i l e yenili ği n devri mci  veya i l gi nç bi r  yanı nı n ol madı ğı nı  ve 

ol ayl arı n,  nesnel eri n aynı  şekil de devam et mesi ne zorl ukl a i zi n ver di ği ni  f ark etti k. 

Bunun yanı nda,  bil gi ni n topl anması,  il etil mesi  ve dünyada yayıl ması nı  sağl ayan yeni  

t eknol ojil er,  i nsan f aaliyetl eri ni n bi r  r es mi ni  (t ari hi )  ol uşt ur abil eceği miz yerl eri 

geni şl etir.  Aynı  zamanda böyl e f aali yetl eri n i maj l arı nı n,  var  ol dukl arı  andaki  çokl uğu, 

di kkatl eri,  geç mi şt en gel eceğe doğr usal  bi r  süreçt en çok yönl ü,  sür ekl i  deği şen, 

genell eştiril emeyen şi mdi ki  zamana çevi rdi."  Vat ti mo'  ya gör e bu sür eçleri n et ki si 

' deneyi mi n t ari hsell eştirileme mesi'  ol muşt ur.  Böyl ece yeni  çağ,  t ari hi n sonu deneyi mi  

veya zamanı n kendi si ni n yeni  deneyi mi  ol arak nitel endi ril ebilir.  
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Bur adan,  Jean- Fr ançoi s Lyot ar d'  ı n ( 1984)  t artı şması na varırı z:  Her  şeyi  kapsayan, 

her  şeye egemen ol up anl am ver en büyük anl atı fi kri  ( Aydı nl anma Pr oj esi  gi bi )  t erk 

edili nce t am bi r  fi ki r  çoğul cul uğu kendi ni  göst er ebilir  ve öt eki  ve f arklı  olma kol aylı ğı 

el de edebiliri z. ( Ki ng, 1996)  

Zamanı n deneyi mi ndeki  bu t ür  bi r  deği şi kli k evr ensel  ve büt ünl eştiri ci  düzen fi ki rl eri, 

yeri ni,  çoğul cu,  f arklılıkl arı  da i çer en deği şi m pot ansi yeli  barı ndıran i f adel er e 

bırak mı ştır. 

Foucaul t  bu t ür  bi r  i f adeyl e günümüz mekanında het er ot opyal arı  t anı ml amı ştır. 

Foucaul t'  a gör e,  Ort a Çağ mekanl arı n hi yerarşi k ol ar ak bi r  ar aya gel mesi yl e 

kar akt eri ze edilir-  kut sal  Kudüs,  onun dünyevi  karşılı ğı  kili se,  meydan,  sokak,  ev,  vs. 

Gal il eo ( ve Descart es)  ile bi rli kt e yeni  kuşat an mekan t anı mı  gelir  – hi yerar şil er den 

çok ı zgar a r ef er ansl arl a il e t anı ml anabil en mekan.  Moder nit e i l e bi rli kt e bu sonsuz 

açıl an,  maddi  il erl eme ve doğanı n t anı ml adı ğı " ekl eml i  mekan"  a dönüş müşt ür. 

Günü müz deneyi mi ni n kar akt eri sti k mekanı  i se,  buna zıt  ol ar ak,  het er otopyal ar dır, 

yaşanan ve sosyal  ol ar ak ür etil en mekanl ar, bi zi  kendi mi zi n dı şı na çı kar an, 

hayatı mı zı n,  t ari hi mi zi n ve zamanı mı zı n bozul mal arı nı n yaşandı ğı  mekanl ar 

( mezarlı k,  ti yatro,  bahçe,  müze,  hapi shane)...  Het er ot opyal ar  ya ol uşt urduğu hayal  

il e ' gerçek mekanı'  ort aya çı karır,  ya da günl ük hayatı mı zı n ' gerçek'  mekanl arı ndan 

daha ger çek ve mükemmel di rl er.  İ nsanı  har eket e geçi ren mekanl ar  ol mal arı na 

rağmen üt opya değil di rl er, gerçek hayatı n gerçek mekanl arı dırl ar.  
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4.  YARATI CI METROPOL 

Met r opol  ol ar ak adl andırıl an günümüz kenti  het eroj en bi r  ort amdır.  Yazılı kur all arl a 

kor unan bi r  düzen ol sa da,  bu düzeni n dı şı nda,  onunl a et kil eşi m i çi nde ol an pek çok 

al t  düzen ve düzen hali ne gel memi ş ol uşuml ar  var dır.  Bu dur um met r opol ün sür ekli 

har eket  hali nde ol ması,  denge dur umuna hi çbi r  zaman ul aş ma ması  anl amı na geli r. 

Dol ayı sı yl a metr opol  her zaman deği şecek,  dönüşecek,  bili nmezl er  i çi n pot ansi yel e 

sahi p ol acak ve her  zaman ' yeni'  ni n ol uşabil eceği  canl ı  bi r  ort am ol acaktır.  Buna 

met r opol ün yar atı cı özelliği  denebilir.  

Yar atı cılık;  yeni  ol an herhangi  bi r  şeyi  bul ma ya da ort aya çı kar ma yet eneği  ( Ana 

Britanni ca);  yenil enebi l me;  açı k ol ma,  deği ş meye i st eklili k dur umu;  yeni , 

bekl enmedi k,  oriji nal  bi r şey ür et me pot ansi yeli  ( Peat,  1996)  ol ar ak t anıml anabilir. 

Zıtlıkl arı n bi r  ar ada ve et kil eşi m i çi nde ol ması  yüzünden metr opol ,  her an yeni  

dur uml arı n ort aya çı kabileceği , yar atı cı bi r ort amdır. 

Capr a bu çoğul cu ort amda çat all anma nokt al arı ndaki  belirsi zli ği  yar atıcı  ort amı n 

özelli ği ol arak gör ür. 

Mat emati ksel  ol ar ak konuşursak,  si st em öyl e bi r  çat all anma nokt ası yl a karşıl aşır  ki , 

bur adan t ümüyl e yeni  bi r dur uma dall anabilir. ( Capr a, 1996)  

Bu beli rsi zli k,  açı klı k,  yaratı cılık,  düzeni  dönüşt ürecek ol an yeni ni n ort aya çı k ması nı 

sağl ar.  Yeni ni n ort aya çıkabil eceği  ort amı  t anı ml ayabil mek i çi n önceli kl e yar atı cılı ğı 

sağl ayan zıtlıkl ar t anı ml anmal ı dır. 

4. 1.  Düzenl er 

Kent,  i nsanı n,  doğanı n kar maşı klı ğı nı  kontrol  edebil mek i çi n sadel eştir mel eri, 

benzerli kl er  ve f arklılıkl ar  bul ar ak i li şkil endi r mel eri yl e kur duğu düzenl er den bi ri di r. 

Kent,  belli  bi r  dünya gör üşüyl e dest ekl enen düzenl er  ve al t  düzenl eri barı ndırır. 

Fr akt all ere f arklı  yakı nl ıkl arda baktı ğı mı zda gör düğümüz gi bi;  kentt e de f arklı 

öl çekl er de i ç i çe düzenl er var dır. ( ġekil 4. 1) Kar maşayı önl eyecek, herkesin eşit hak  
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Şekil 4. 1  Mandel br ot Fr akt ali, Far kl ı Öl çekl er de Düzenl er 
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ve özgürl üğe sahi p ol duğu t emel  bi r  düzen anl ayı şı nı n al tı nda,  hukuksal ,  pol iti k, 

sağl ı kl a i l gili,  sosyal ,  i mar  i l e il gili,  ve benzeri  i kincil  düzenl er,  bunl arı n i çi nde daha 

özel  dur uml arı  gözet en üçüncül  düzenl er,  onl arın al tı nda başka düzenl er  il e bi reyi n 

yaşamı nı  düzenl edi ği  al t düzenl er e kadar  f arklı  öl çekt e düzenl er  bul unur.  Büt ün bu 

düzenl eri n bi rbi ri yl e i li şkil eri ni n de bi r  kar maşaya gi debil eceği  gör ül mekt edi r.  Bu 

sebepl e,  hem düzenl eri n kendi  i çi nde hem de di ğerl eri yl e ar ası nda uyumu kur an ve 

kor uyan, kar maşaya yer ver meyen nor ml ar var dır. 

4. 1. 1. Nor ml ar 

nor m ... nor mal  ol an 

... kur al  

... ait ol duğu düzeni n kor uyucusu 

... zi hi nsel  ve duygusal düzensi zli kl erden uzak 

... st andart 

... ti pi k ol an 

... model   

... alı şıl mı ş ol an 

... her zamanki  

... ol ağan 

... genel  

... il ke, öl çü 

... usul  ol an 

 

Genel  anl amı yl a nor m,  kur al  ol ar ak beni msen mi ş, yerl eş mi ş i l ke veya kanuna uygun 

dur umdur.  ( Türkçe Sözl ük)  Bi r  düzeni n var ol abil mesi  ve varlı ğı nı  sür dür ebil mesi  

i çi n nor ml ar a i hti yacı  vardır.  Çünkü nor m,  yet ki ye sahi p st andart;  bi r  gr ubun üyel eri ni 

zor unl u t ut an ve yönl endir me,  kontrol  et me veya düzgün ve kabul  edil ebilir  davr anı şı 

düzenl emeye yar ayan,  doğr u har eket  il kesi di r. ( Meri am- Webst er' s)  Nor ml ar,  ai t 

ol dukl arı  düzene gör e nor mal  ol anı  ort aya koyar  ve bunun uygul anması  i çin yaptırı m 

uygul ar. 

İ nsanl arı n kur duğu düzenl er,  kaosun,  yani  yaşamı n kar maşı klı ğı nın i çi nde; 

sadel eştir mel er,  basitl eştir mel er,  doğr usall aştırmal ar  ve genell eştir mel erdi r.  Bi r 

düzen nor ml ar  sayesi nde,  kar arlı dır,  öngörül ebilirdi r,  kesi ndi r,  dol ayı sı yl a 

kar maşı klı ğa yer ver mez. 

Düzen,  i deall eştir medi r.  Ce mal  ( 2002),  doğr usal  dünya ol ar ak adl andırdı ğı  dünyanı n 

düzeni ni n,  sadece bi zim kendi  kur duğumuz i ki  boyutl u bi r  dünya;  haki ki  dünya 

i çeri si nde yakl aşı klı k ol duğunu söyl er.  Ve gel eneksel  anl ayı şı n kur duğu doğr usal  

model l eri n yaşama uy mazl ı ğı nı n,  i hmal  edil ebilir  ' hat a' ,  ' gür ül t ü'  veya ' sapma'  ol ar ak 
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kabul  edil di ği ni  ekl er.  Nor ml arı n yaşama uy madığı  dur uml ar  ol duğu bi r  gerçekti r, 

f akat  düzene gör e bunl ar  i hmal  edil ebilir  i sti snal ar dır.  Bu,  dili mi ze bil e yansı mı ştır: 

"İ sti snal ar kai deyi  boz maz". 

Düzeni n hat al arı  dı şl aması,  kendi  kendi ni  doğr ul ama çabası,  kendi ni  kor uma 

yönt emi di r.  Düzen bunun i çi n nor ml ar  koyar  ve bunl arı n deği ş me mesi ni  sağl ar.  Bu 

anl amda düzen,  yanl ı şl amal ar a açı k değil di r.  Bu dur umu daha i yi  anl amak i çi n di l  ve 

mat emati k gi bi düzenl eri ve onl arı n nor ml arı nı i ncel eyebiliri z.  

Düzeni n yanl ı şl anama ması,  onun başt a t anı ml adı ğı  kabull er  çerçevesi nde ' doğr u'  

ol duğu ve bunun dı şı ndakil eri n düzeni  anl amak i çi n göz ar dı  edil mesi  

ger ekti ği ndendi r.  

Ör neği n,  Kesi nli k Üst üne'  de Wi tt genst ei n dünya r es mi  ( worl d pi ct ur e)  denen  şeye 

gör e har eketl eri mi zi  sürdür düğümüzü söyl er.  ' Dünya r es mi'  mi z,  bi zi m dünyanı n 

nasıl  ol duğuna dai r  fikri mi zdi r,  hayatı mı za ve dünya hakkı nda öğr enmeye 

başl adı ğı mı zda f arkı na var dı ğı mı z bi rbi ri yl e i li şkili  genel  doğr ul arı n bi r  topl amı dır. 

Bunl ar  dili  ve dünya il e i nsanl ar  hakkı nda temel  şeyl eri  öğr enmeden önce 

' varsay ma mı z'  ger eken şeyl er di r.  ( Scheer,  2002)  Yer çeki mi  böyl e bi r  varsayı mdır, 

yüksekt en atıl an her şey yeryüzüne doğr u düşer.  

Bur adan çı kan sonuç,  bi r  düzen kur mak i çi n veya o düzene dahil  ol mak i çi n 

önceli kl e ona ai t  dünya gör üşünün varsayıl ması  ger eki r.  Bu nedenl e,  bi r  dili n 

dil bil gi si ni  ve keli mel eri ni  mükemmel  bi r  şekil de öğr enmi ş ol sak da o di l e sahi p ol an 

kül t ürü ve o kül t ürün dünya gör üşünü t anımadan,  dili  t am anl amı yl a doğr u 

kull anamayı z.  

Wi tt genst ei n'  a gör e mat emati k de,  i nsanl arı n kur duğu bi r  düzen ol arak,   kendi  

i çi nde t ut arlılı ğı nı  ancak bazı  varsayı ml ar dan yol a çı kar ak sağl ar.  Bu nedenl e ancak 

kendi  kabull eri  ve kur alları  il e kanıtl anabilir.  Başka bi r  bakı ş açı sı na göre t ama men 

yanl ı ş veya anl aşıl maz olabilir. 

Mat emati k ancak kabuller den çı karsa ' sağl am'  ol abilir.  Wi tt genst ei n kanıta ot omati k 

ol ar ak ul aşıl amayacağı nı,  ancak aynı  kur all arı  kabul  eden katılı mcıl ar  t ar afı ndan 

ul aşıl abil eceği ni vur gul ar. ( Karat ani, 1995)  

O hal de,  aynı  bakı ş açısı na sahi p t opl ul uk bi r düzeni n var  ol ması nı  sağl ar.  Bu 

topl ul uğun bi reyl eri  aynı  nor ml arı  kabul  etti ği  i çi n düzen i şl emeyi  sür dür ür. Nor ml arı n 

yaptırı m gücü de bur adan gel mekt edi r.  İ nsanl ar  düzeni n i çi nde güvenl i kl eri  ve 
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eşi tli kl eri  i çi n nor ml arı  kabul  eder.  Topl umca kabul  edil en nor ml ar  da genel  ol ma 

özelli kl eri yl e kontrol et me gücünü el de et mi ş ol ur. 

İ nsanl arı n arzul arı nı  kontrol  al tı na al mak i çi n t opl um,  bi reyl er  ar ası nda bi r  sosyal  

anl aş ma yapmı ştır.  Bu anl aş mayl a i nsanl ar,  bazı  özgürl ükl eri ni  haki m ol an güce 

[düzeni  kor uyan nor ml ara]  ver meyi  kabul  eder  ve bunun karşılı ğı nda güvenl i k el de 

eder.  Bu ot orit e i l e,  arzul ar  ve t ut kul ar  kontrol  al tı nda ve düzenli  t ut ul ur  ve güvenl i k 

sağl anır.  Bu ol madan,  i nsanl ar  amaçl arı na en et kili  yoll a,  şi ddet,  vs.  ul aş maya 

çal ı şacaktır. ( Parsons, 1937)  

Topl um t ar afı ndan kabul  gör mek i çi n,  i nsanı n kur all ara uy ması  ger eki r;  i nsan [ ancak] 

bi r  dili n kur all arı nı  uygul ayar ak o dili  konuşan t opl ul uk t ar afı ndan anl aşıl abilir. 

( Karat ani, 1995)  

Düzeni n kendi  i çi nde i şl emesi  i çi n nor ml arı n kabul  edi l mesi ,  düzeni n t ut arlı bi r  büt ün 

ol uşt ur ması  anl amı na gelir.  Düzen bu özelli ği  il e Thomas Kuhn ( 1970)'  un yap- boz 

ör neği  gi bi di r.  Yap- boz'  un büt ün par çal arı  var olduğu ve t am ol duğu i çin yap- boz 

çözül ebilir. 

Üzeri nde düşünül er ek kar ar a varıl mı ş nor ml ar  f arklı  öl çekt eki  düzenl eri n de 

bi rbi ri yl e,  çeli şki ye yer  ver meyecek şekil de uyuml u i şl emel eri ni  sağl arl ar.  Böyl e 

nor ml ar,  genel de uzun zaman i çi nde ol gunl aşar ak,  ' bili msel'  bi r  süzgeçt en geçer ek 

yazılı  hal e gel mi şl erdi r.  Ör neği n,  anayasa genel  bi r  t opl um gör üşü çer çevesi nde 

genel  nor ml arı  koyar.  Onun al tı ndaki  kanunl ar,  yönet meli kl er,  nor ml arı  ile bi rbi ril eri 

ve kendi  i çl eri nde çeli şmeyen bi r si st em kur arl ar. 

Fakat,  bunl arı n ar ası nda daha spont ane ol uş muş,  yazılı  hal e geç me mi ş ve mevcut 

çeli şkil eri yl e de geçemeyecek düzenl er  ve onl arı n nor ml arı  da var dır.  Üzeri nde 

düşünül üp di ğer  düzenl erl e uyumu sağl anmamı ş ol dukl arı  i çi n bazı  çel i şkil er 

i çer mel eri  doğal dır.  İ nsanl arı n t opl umda saygı  gör mek i st emesi ne r ağmen moda 

di ye kendil eri ne uy mayan gi ysil er  gi y mel eri;  verimi  artırdı ğı  i çi n di ğer  üreti cil er  i l e 

rekabet  edebil mek amacıyl a t arı mcıl arı n ür ün üzeri nde i nsan sağl ı ğı nı  hi çe sayar ak 

ki myasal  ve bi yol oji k denemel er yapmal arı bu t ür çeli şkil ere ör nek veril ebilir. 

Sonuç ol ar ak,  yazılı  ol an ve ol mayan bi r  çok nor m var dır.  Bunl ar  doğanı n ve 

yaşamı n kar maşı klı ğı nı  düzenl erl e açı kl ayar ak dengede,  öngör ül ebilir  bi r  yaşam 

el de et meye çal ı şırl ar.  Düzenl eyi ci,  t ek ti pl eştiri ci,  büt ünl eyi ci,  mükemmel l eştiri ci, 

evr ensell eştiri ci  özelli kl eri yl e t emel de amaçl arı  bi rbi ri ne benzer.  Fakat  or gani ze 

ol mal arı  veya ol mamal arı  bakı mı ndan bi rbi ri nden ayrılırl ar.  Akl ı n el eği nden geçer ek 
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yazılı  hal e gel en nor ml ar  bi rbi ri yl e çeli şmeyen bi r  çok al t  si st emi n bi r  ar ada 

i şl emesi yl e t ut arlılıkl arı nı  ve varlı kl arı nı  sür dür ürl er.  Çel i şkil eri  düzenl eyi p,  onl arı 

sür ekli  denge dur umuna,  düzeni n i çi ne çek meye çal ı şırl ar.  Akl ı n bi r  ür ünü ol an bu 

or gani zasyon daha spont ane geli şen yazılı  ol mayan nor ml ar  ar ası nda gör ül mez. 

Fakat  bu,  onl arı n daha az et kili  ol acağı nı  düşündür me mel i di r.  Çünkü yazıl ı  ol mayan 

nor ml ar,  her hangi  yazılı  bi r  kanun veya kur all a belirl enmese ve denetl enmese de; 

ki mseni n ki mseyi  bunl ara uy mak i çi n zorl amasa da bunl ar a uy mak ort ama uyum 

sağl amak ve belli  bi r  kül t üre ai t  t opl ul ukça kabul  gör mek anl amı na gel di ği  i çi n o 

kül t üre ait çoğunl uğun uyduğu nor ml ar dır. 

4. 1. 2. Kent sel / Mi mari Nor ml ar 

Kent sel  /  mi mari  nor ml ar,  kentt eki  el emanl arı n bi çi ml eni şi  ve bi r  ar aya gel i şi nde 

zaman i çi nde dünya görüşü ve i hti yaçl arl a ol uş muş genel  düzeni  kor uyacak şekil de, 

i nsanl arı  yönl endi ren,  kontrol  eden;  bu mevcut  düzene gör e düzgün ve kabul  

edil ebilir  ol anı  göst er en i l kel erdi r.  Bu nor ml ar,  kenti n geneli nde geçerli  ol duğundan 

onl ar a uy mak nor mal ,  alışıl mı ş davr anı ş bi çi mi dir.  Kent e yeni  ekl eneni n nor ml ar a 

uygun ol ması,  onun kanunl arca ol duğu gi bi  t opl umca da kabul  edi l mesi  ve 

yadırganma ması  anl amı na gel ir.  Kent sel  /  mi mari  nor ml ar,  yeni  yapı l acak kent 

el emanl arı  i çi n öl çü ol uşturduğundan anl ı k zi hi nsel  ve duygusal  düzensi zli kl er e ve 

kar arsı zlı kl ara i zi n ver mez.  

Bu dur umda,  nor ml ar  bir  i deal l eştir me ol an düzeni  kor uma ar açl arı dır. Kentt eki  

mi marlı k f aali yetl eri ni  bi r i deal  çerçevesi nde kont rol  ederl er.  Praderi o ( 2001)  bunu 

şöyl e açı kl ar: 

Kentt e geçerli  ol an kent sel  nor ml ar,  çevr esel  durumun mükemmel li ği  ve bu dur uma 

tam ol ar ak ul aş mak i çi n i mkansı z çözüml eri n  kesi nli ği ni  ger ektirir.  Kent sel  nor ml arı 

belirl eyen kanunl ar  ve kanuni  düzenl emel er,  çoğu zaman kesi n ve hi çbi r  zaman 

ul aşıl amayan dur uml arı sağl aml aştır maya çalı şırlar.  

Ör neği n,  kent sel  pl anlama f aali yetl eri,  kor uma a maçl ı  yönet meli kl er,  i mar 

yönet meli kl eri,  koydukları  varsayı ml ar  çerçevesi nde i deal  kenti  el de et meyi  

hedefl erl er.  Bunl ar  da aynı  üt opyal ar  gi bi  belli  kur all ar  dahili nde doğr udur  ve 

i şl eyebilirl er.  Bu nedenl e bel li  dur uml ar da belli  kurall arı n uygul anacağı nı  varsayarl ar 

ve bunun öt esi nde yor uma gör ece duyarsı zdırl ar.  
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İ deal  bi r  dur um a maçl andı ğı nda onun nor ml arı na uy mak ger eki r.  Bu da bi zi  

Pri gogi ne'  i n denge dedi ği  dur uma ul aştıracaktır.  Pri gogi ne denge dur umunu hayatı n 

ol mayı şı yl a açı kl ar: 

Ki myasal  ve ı sıl  denge,  t üm bu sür eçl eri n ( canlı  or gani z manı n bi nl erce ki myasal  

t epki me i çer en met aboliz ması ndaki  akı ş ve deği şi ml er)  dur ması yl a var ol ur.  Başka 

bi r deyi şl e, dengedeki  bi r organi z ma öl ü bi r organi z madır. ( Capra, 1996)  

Popper  da i deal  dur uml arı  amaçl ayan üt opyal arın böyl e bi r  denge dur umunu t arif 

etti kl eri  i çi n, aslı nda durmuş, öl ü bi r dur umu amaçl adı ğı nı söyl er.  

Geri ci  ve Üt opyacı  ül küler,  benzer  ger eksi ni ml eri kar şıl adı kl arı  i çi n,  ar al arı nda deri n 

ve öze i li şki n yakı nlı kl ar  var dır.  Her  i ki si  de var  ol an t opl umu yadsı makt a ve zaman 

i çi ndeki  bi r  başka nokt ada daha yet ki n bi r  t opl um bul unacağı nı  il eri  sürmekt edi r.  .  . 

Topl umun gi t gi de daha köt üye gi tti ği ni  düşünüyorsanı z,  deği şi m sür eçl eri ni  

dur dur mak i st ersi ni z;  yok eğer  gel eceği n yet ki n t opl umunu kur makt a ol duğunuza 

i nanı yorsanı z,  ona eri şi nce bu t opl umu sür ekli  kılmak  i st eyeceksi ni z demekti r;  buysa 

yi ne aynı  şekil de,  deği şi m sür eçl eri ni  dur dur mak anl amı na gel ecektir;  böyl eli kl e, 

geri cil er  de üt opyacıl ar  da dur dur ul muş bi r  t opl umu a maçl amakt adırl ar. ( Magee, 

1990) 

Fakat,  i nsanl ı k kenti n kar maşı k doğası  i çi nde ne kadar  i deall eştir mel er yapmaya, 

' mükemmel'  bi r  düzen kur maya çal ı şsa da;  kent  ' mükemmel'  varsaydı ğı mız dur uma 

hi ç gel mez.  Çünkü düzen i çi n belirl edi ği mi z norml ar  sadece öngör ül ebilir  dur uml ar 

i çi ndi r. Alı şıl mamı ş dur uml ar i çi n belli kur all arı mı z yokt ur. 

Ör neği n,  Kar at ani'  ni n de beli rtti ği  gi bi,  kenti n en öneml i  parçal arı ndan bi ri  ol an 

mi marlı ğı n öt eki il e ili şki si bi r kur al a bağl anamaz.  

Mi marlı ğı n öt eki  il e i li şki si  belli  kur all ara bağl anamaz...  Mi marlı k kendi si  il e aynı  

kur all arı payl aş mayan ' öteki'  l er il e ili şki i çi nde gerçekl eşi r. ( Karat ani, 1995) 

Bu çer çevede,  Popper  ötekil er  il e ili şki ni n hep ol acağı  i çi n deği şi mi n i deal  düzeni n 

kur ul ması nı  veya kur ul sa bil e kor unması nı  i mkansı zl aştırdı ğı nı  savunur.  Magee, 

Popper'  ı n bu düşüncesi ni  şöyl e özetl er: 

Deği ş meni n hi çbi r  zaman dur mayacağı  ol gusu,  i yi  t opl um i çi n bi r  proj e fi kri ni n 

kendi si ni  anl amsı z kıl makt adır,  çünkü t opl um tı pkı  o pr oj e gi bi  ol saydı  bi l e,  hemen 

ondan ayrıl maya başl ar dı. ( Magee, 1990)  



 58 

Kentt e deği ş meyi  t eti kleyen,  kenti n het er oj en ort amı dır.  Kent,  t ek bi r fi ki r  değil 

fi kirl er,  t ek bi r  i deal  değil i deall er,  t ek bi r  düzen değil  düzenl er  barı ndırır.  Bu yüzden 

günümüz kenti  t ek bi r  düzen ve onun nor ml arı ndan i bar et  değil di r.  Popper'  ı n da 

ifade etti ği  gi bi,  t ek bi r  üt opyanı n kur ul abil mesi  i çi n bi r  son ( amaç)  belirl enmeli di r. 

Fakat  herkesi n f arklı  i deall eri ni n,  f arklı  ' i yi'  l eri ni n ol duğu çoğul cu kent  ortamı nda bu 

son ( amaç),  üzeri nde tartı şılı p kar ar a varıl acak bi r  şey ol amaz.  Dol ayı sı yl a, 

günümüzde,  bi r  üt opyanı n,  bi r  i deali n,  bi r  fi krin t ek başı na geçerlili ği  yokt ur.  Bu 

nedenl e,  kentt e pek çok üt opya,  f arklı  i deall er,  f arklı  düzenl er  ve onl arı n f arklı 

nor ml arı  var dır.  Bunl arın a maçl arı  f arklı  ol duğundan bi rbi ril eri yl e çeli şebi li rl er.  Bu 

dur umda bi rbi ri yl e çeliş meyen,  büt ün al t  düzenl eri n aynı  doğr ult uda i şl edi ği  

düzenl er,  i nsan akl ı nı n haki m ol duğu günümüz kenti nde,  yazılı  hal e geçebi lir  ve 

baskı n ol abilir. Gücü eli nde t ut arl ar.  

Fakat,  kentt e baskı n ol an,  çeli şkil erden arı ndırılmı ş ol duğundan genel  ol arak kabul  

gör en düzeni n dı şı ndaki  di ğer  düzenl eri n nor ml arı  da baskı n ol masal ar da kentt e 

et kili ol maya devam edecekl er di r. 

Mevcut  düzenden f arklı  bi r  dünya gör üşü beni mseyen al t  kül t ürl eri n yazı lı  ol mayan 

nor ml arı  ki mi  zaman düzen t ar afı ndan asi mil e edilir;  ki mi  za man da düzene karşıt 

fi kirl eri yl e düzeni  i yi veya köt ü et kil eyebilirl er. ( Horber, 2001)  

Yazılı  ol mayan nor ml ar, önyar gıl ar,  moda,  i majlar,  bil gi -gör gü,  i nşaat  fi rmal arı nı n 

ekonomi k i nşaat  uygul amal arı,  politi kal ar  veya düzeni n hesaba kat madı ğı  i hti yaçl ar 

tarafı ndan yar atıl abilirl er. ( Routi o, 2002)  

Ör neği n modal ar  ve i majlar,  belli  bi r  zamanda belli bi r  kül t ürün dünyaya bakı ş açı sı nı 

et kil eyer ek bazı  yazılı  olmayan nor ml ar  ol uşt ur url ar.  Bi nal arı n süssüz,  düz cepheli, 

i şl evden çı kan bi çi ml erde yapıl ması  moder ni zmi n;  son t eknol oji yl e ve t eknol oji k 

mal zemel erl e,  şeff aflı ğı n ön pl anda t ut ul ması yl a yapıl ması  ' hi gh-t ech'  mi marlı ğı n 

nor ml arı dır. 

Yazılı  ol mayan nor ml ar  ol uşt ur an bi r  başka f aktör  de önyar gıl ar  ve bunl arı n yıll ar 

boyunca kül t üre yerl eşmesi  ol abilir.  Bi nal arı n sonsuza kadar  kal acağı  f i kri yl e i nşa 

edil mesi ,  bili mi n sadel eştir mel eri nden bi ri  ol an yat aylı k ve düşeyli k de böyl e 

nor ml ar dır. Bunu Lynn şöyl e if ade eder:  

Bi rçok yapı nı n gerçekt e kı sa sür eli  bi r  ömr ü ol ması na r ağmen,  uzun bir  sür e var 

ol acak mı ş gi bi  i nşa edilmesi  ger eki r  düşüncesi  kal ı cılık i çi n ör nek ol uşt uran baskı n 

bi r kült ürel umutt ur. (Lynn, 1999)  
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St ati k modell er,  yerçekimi  kavr amı nı  basi t,  deği ş mez bi r  düşey kuvvet  ol ar ak 

yozl aştır makt adırl ar.  Mi marl ı k dünyanı n düz ol duğu gör üşünü savunanl arı n son 

sı ğı nağı  ol ar ak kal mı ştır. Mi marl ar,  strükt ürl eri n kuvvet  ve yerçeki mi  il e ol an çokl ukl u 

ili şki si ni  basi t e i ndi rgeyerek el e al makt a ve bi nal arı n yi ne de ayakt a kal dı ğı  gerçeği ni 

savunmakt adırl ar.  Ger çekt e bi nal ar a et ki yen çok sayı da yapı sal  yük bul unmakt adır. 

( Lynn, 1999)  

Teknol oji k bil gi  ve gör gü de kentt e yazılı  ol mayan nor ml ar  yar at abilir.  Bi r  t opl ul uğun 

al ı şmı ş ol duğu,  bil di ği  ve yapıl anması nı  ona gör e ol uşt ur duğu si st eml er  dışı nda yeni  

bi r  si st emi n kabul  gör mesi  hem çok zor dur  hem de mal i yeti  yüksektir.  Bu nedenl e, 

t eknol oji k bil gi -gör gü ve mal i yet  il e i l gili  nor ml ar  ol uşacak;  bunl ar  da kenti  ve 

mi marlı ğı sı nırl ayacaktır. 

Son ol ar ak düzeni n hesaba kat madı ğı  i hti yaçl arı  ör nekl eyecek ol ursak, 

gecekondul arı  düşünebiliri z.  Düzeni n hesaba kat madı ğı  hı zlı,  ucuz ve çok sayı da 

konut  i hti yacı,  i hti yaç sahi pl eri  t ar afı ndan bi r  şeki l de çözül düğü gi bi  bu al t kül t üre ai t 

nor ml ar da ol uş makt adır. 

Gör ül düğü gi bi,  yazılı  olmayan nor ml ar  da belli  düzenl er  ol uşt ur url ar,  yazılı  nor ml ar 

kadar  si st eml i  ol masal ar da,  onl ar  kadar  et kili  bi r şekil de t ek ti pl eştir me,  büt ünl eme 

mekani z ması çerçevesi nde i şl erl er.  

İşl eyi ş ol ar ak benzerli kl eri  ol sa da,  nor ml arı n yazı lı  ol ma ya da ol maması  yenili kl eri n 

ort aya çı kması nı et kil eyecekti r. ( ġekil 4. 2 ve 4. 3) 

Nor ml ar  ne kadar  t anı ml anır,  çeli şkil erden arı ndırıl arak f arklı  öl çekl er de aynı  hayat 

gör üşü çerçevesi nde hayatı  düzenl emel eri  sağl anırsa o der ecede yazılı  hal e geli r. 

Ör neği n,  İ ngilt ere'  de bi r bi na yapılırken,  mi mar  yapı mı n her  şeyi nden sor uml udur. 

Tüm si st em kur all arl a bel i rl enmi ş bi r  şekil de i şl er.  Bi nanı n mühendi sl eri ni, 

t eknol oji si ni,  mal zemesi ni,  vs.  mi mar  seçer.  Bunun yanı nda,  bi na yapı mı  i l e il gili  al t 

si st eml er  de kendi  i çl eri nde bel li  kur all ar  dahili nde i şl er.  Ör neği n,  mal zemel er  si gort a 

şi rketl eri  t ar afı ndan kayı tlı dır.  Eğer  mi mar  bi nada kayıt sı z mal zeme kul lanı r  ve bu 

mal zeme de bi r  sor un çıkarırsa,  belli  bi r  sür e kendi si ni n sor uml ul uğunda ol an t ami r 

i şi ni  kendi si  yapmak zorunda kal ır.  Eğer  kayıtlı  bi r  mal zeme kull anmı ş i se,  ve bu 

mal zeme bi r  sor un çı karmı şsa mi mar a si gort a şi rketi,  ona da mal zeme üreti ci si  t ami r 

i çi n ger ekli  ödemeyi  yapar.  Türki ye'  de i se mi marı n bu konul ar da ne yet ki si  ne de 

sor uml ul uğu var dır.  Ör neği n bi nada kull anıl an mal zemel er  müt eahhi t  tar afı ndan 

belirl eni r.  O da kendi  görgüsü ve bi l gi si  dahili nde,  daha önce denedi ği  mal zemel eri 

kull anır. Yazılı bi r kur al yokt ur. 



 60 

 

 

 

Şekil 4. 2   Yazılı ol an ve ol mayan kent sel  / mi mari nor ml arl a ol uş muş ayrı k ni zam konut ti pi. 

 

 

 

 

Şekil  4. 3   Yazılı  ol an ve  ol mayan kent sel  /  mi mari  nor ml arl a ol uş muş  ayrı k  ni za m konutl arı n ar ası nda 

kal an boşl ukl ar. 
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Nor ml ar  yazılı  ol maya başl adı kça,  yenili kl ere daha açı k bi r  si st em hal i ne gelir.  Fakat, 

t anı ml ı  ol mayan si st emde,  nor ml ar  i nsanl ar  ar ası  ili şkil erl e belirl endi ği  i çi n ve belli  bi r 

düzen ol madı ğı  i çi n i l erl eme,  yeni  fi ki rl eri n ort aya çı k ması  zorl aşır.  Bu dur umu, 

Mendel eyev'  i n peri yodi k t abl oyu t anı ml aması yla,  yeni  el ementl eri n bul unması  i çi n 

uygun bi r ort am ol uş masına benzet ebiliri z. 

Yi ne de nor ml arı n hi ç deği ş meden bel li  düzenl eri  kor umal arı  i mkansı zdır.  Nor ml ar 

da onl arı n bağl ı  ol dukl arı  düzenl er  de deği şi r.  Bu çerçevede,  mükemmelli ği  doğr u 

kur all ar  uygul andı ğı nda ul aşıl abil ecek bi r  amaç ol ar ak kabul  eden düzeni n 

deği şi mi ni  açı kl ayabil mek i çi n,  amaçl arı na ul aşması nı  engell eyen düzen dı şılıkl ar 

(öt ekil er) i ncel enecekti r. 

4. 2.  Düzen Dı Ģılı kl ar 

Her düzen bi r di ğeri i çi n bi r düzen dı şılık ol abilir. Fakat bur ada üzeri nde dur mak 

i st edi ği mi z hi çbi r düzene dahil edil emeyen, sür ekl i yapıl ma ve yı kıl ma i çi nde ol an, 

bazen her düzenden bi r parça t aşı yan, sadece kendi ne özgü ol duğu i çi n bir düzen 

ol amayan, belli nor ml arı ol mayan düzen dı şılıkl ardır. 

Düzen dı şılıkl ar bili nçli olar ak yapıl abilir veya f arkl ı et kil erl e düzenl eri n i çi nden 

kendili ği nden çı kabilir. 

 

Düzen dı şı ... kur al  dı şı  

... nor mal  ol mayan 

... mevcut düzene aykırı 

... alı şıl mamı ş ol an 

... mevcut düzen il e t anı ml anmamı ş 

... yer el  / öznel  

... mevcut düzeni n öt eki si  

... düzen il e aynı kur all arı paylaş mayan 

... nor ml ar a uy mayan 

... mevcut düzeni n dı şı nda 

 

Müke mmel li ği,  kesi nli ği, bi t mi şli ği  hedefl eyer ek nor ml arl a sı nırl arı nı bel i rl eyen 

düzeni n sı nırl arı nı n dı şında kal an her  şey düzen dı şı dır.  Düzen dı şı  ol an,  mevcut 

düzen i l e aynı  kur all arı payl aş madı ğı  i çi n,  onun t ar afı ndan t anı ml anamaz.  Ve 

dı şl anır, öt eki ol arak adl andırılır. 
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Met r opol ,  het er oj en bi r  yapı ya sahi p ol duğu i çin i deal  bi r  düzen ve bunun yazılı 

nor ml arı  ol sa da,  bu düzeni n dı şı nda,  bi r  çok düzen dı şılıkl ar  var dır.  Lebbeus Woods 

bu ort amı het er arşi k ol arak t anı ml ar. 

Hi yer arşi  st ati ktir,  ot orit eni n kol t uğu sabi ttir  ve önceli k bu ot orit eni n doğası nı  bi ze 

empoze eder. Het er arşiler i se zaman i çi nde deği şen güç ağl arı dır. ( Hor ber, 2001)  

Bu het er arşi  ol uşt ur an ' güçl er'  al t  kül t ürl erdi r.  Al t  kült ürl er  ve onl arı n sayısı z,  yazılı 

ol mayan nor ml arı  ve nor m ol ar ak t anı ml anamayacak şekil de kendi ne özgü 

ol uşuml arı mevcut düzeni i yi ya da köt ü yönde et kil eyebilirl er. 

Düzen dı şı  sayesi nde,  günl ük yaşamı n belli  düzeni ni n dı şı na çı kıl ması; kent e ai t 

yeni  fi ki rl eri n,  günl ük yaşamı n düzeni ne ai t  nor ml arı  aşabil ecek düşüncel eri n ort aya 

çı k ması na neden ol abilir. Çünkü i nsan;  kent  düzeni ni n i çi ndeyken f ark et medi kl eri ni, 

onun dı şı na çı kı şl arl a görebilir.  

Foucaul t  da,  düzen dı şı  mekanl ar dan bahset mi ştir.  Ona gör e,  düzen dı şı  bi r  mekan, 

di ğer  kent  mekanl arı yl a bi r  şekil de i li şki de ol an ve buna r ağmen onl arl a çel i şen 

mekanl ar dır.  

Muht emel en t üm kül t ürler  ve uygarlı kl ar  i çi n geçerli  ol an,  t opl umun kur ul uşunda 

çerçevesi  çi zil en f akat  baskı n ol ar ak f arkı nda ol unan üt opyaya bi r  çeşi t  karşıt 

düzenl eme i çer en ger çek ve et kili  mekanl ar  da bul unur.  Topl umda bul unabi l ecek 

büt ün gerçek düzenl emel eri n i çi nde sunul duğu,  i tiraz edil di ği  ve t ers çevril di ği  

mekanl ar dır:  büt ün mekanl arı n dı şı nda kal an ve buna r ağmen yeri  bel irl enebi l en 

t ürden bi r  mekandır. Üt opyal ar dan f arklı  ol ar ak,  yansıttıkl arı  ve hakkı nda 

konuşt ukl arı  büt ün düzenl emel er e gör e kesi nli kl e " öt eki "  ol an bu mekanl ar 

het er ot opyal ar ol arak t anı ml anabilir. 

Düzen dı şılıkl arı n nasıl ort aya çı ktı ğı nı  belirlemek,  t am bi r  t anı mı nı  yapmak 

i mkansı zdır.  Çünkü bu t ür  bi r  gi ri şi m,  belli  sadel eştir mel er  ve varsayı ml arl a kenti 

düşünme mi z ve düzen dı şılıkl arı n ol uşumundaki  sayı sı z et kenden bi rçoğunu göz 

önüne al ma ma mı z anl amı na gel ecektir.  Bu da bi zi m kent  hakkı nda kendi  

gerçekli ği mi z i çi nde kal arak,  bi rçok şeyi  göz ar dı  et me mi z demekti r.  Hal buki ,  düzen 

dı şılıkl ar  belli  kur all ara bağl anamaz,  bu onl arı n düzen dı şı  ol mal arı nı n t ek şartı dır. 

Bu nedenl e,  bur ada düzen dı şılıkl ara bi rkaç ör nek veril erek kent i n sadece 

düzenl er den ol uş madı ğı  ve düzen dı şılıkları n bekl enmeyen zamanl ar da, 

bekl enmeyen yerl erde,  düzenl eri n i çi nden,  düzenl eri n dı şı nda ol uşabil eceği  

göst eril meye çal ı şıl acakt ır. 
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Ör nek 1 .  .  .  Kent sel  mekandaki  sanat sal  enst al asyonl ar,  mekana açı k uçl u 

deneysel  bi r  yakl aşı mdır.  Bu enst al asyonl arı  kent  mekanı  i çi n yapıl mı ş heykel den 

farklı,  düzen dı şı  yapan,  heykeli n genelli kl e " geçi ci  değil  kal ı cı  ol ması  ve bu kal ı cılı k 

fi kri ni n de,  çeli şkili  ol ar ak,  t eski n edi ci  ol makt an çok ür küt ücü ol ması ndan 

kaynakl anır.  Enst al asyonl ar  geçi cili kl eri  bakı mı ndan kent  mekanı nda yer bul abilirl er. 

Bur en bunu şöyl e açı kl ar: 

Sokakt aki  eseri n geçi ciliği  karşı sı nda en kuşkucul ar  bil e i kna ol abilir...  Bi r  şehri n 

saki nl eri  ve seçki n ki şil eri  ar ası nda yer  al an en t ut ucu i nsanl arı n bil e,  kendi l eri ne 

geçi cili k konusunda güvence veril di ği  t akdi rde,  çağdaş ol an her  şeye karşı  hoşgör ü 

göst er meye hazır  ol dukları,  buna karşı n genelli kl e kal ı cılı ğı  kabul  et meye hazır  ve 

cesar etli  ol anl arı n i se,  en i l eri ci  gözükenl er ol dukl arı,  t uhaf  bi r  şekil de f ark 

edil ecektir. ( Buren, 1997) 

Bu şekil de en azı ndan kı sa bi r  sür e varlı ğı  kabul  gör en enst al asyon,  kentli ni n 

kaf ası nda uzun sür eli  sorul ar  ol uşt ur makt adır.  Enst al asyon kentli yi  genel de r ahat sı z 

eder,  onun al gı sı yl a oyunl ar  oynar,  onun kent  il e al ı şıl mı şı n dı şı nda bi r  ili şki  

kur ması nı  sağl ar,  onun hayal  gücünü har eket e geçi rir.  Enst al asyonun bu başarı sı 

Dani el Bur en'  i n sapt adı ğı gi bi, i n sit u (yeri nde) olma özelli ği nden kaynaklanır. 

I n si t u çal ı şma,  var  ol an t üm par ametrel eri  di kkat e al mayı  ve t asarl anan eseri  bu 

anali zl eri n sevi yesi ne koy mayı sağl ar. 

I n si t u çal ı şma,  güçl ükler e zeki ce uyum sağl amayı  ve bunl arı n kaçamak  yoll arı nı 

bul mayı sağl ayacak t ek yol dur. 

I n si t u çal ı şma,  – t asarlanan  eseri n yeri ni n or ası  ol acağı  bili ndi ği nden – mekanı n 

geç mi şi, bell eği ve t ari hi il e doğr udan di yal oga gi rebilir. 

I n si t u çal ı şma,  gel ecekte meydana gel ebil ecek har eketl ere dai r  bi r  kavrayı şı  bil e 

kendi  i çi ne al abilir.  

Ni hayet,  sunul muş ol an özgül  yer  i çi n çal ı şan ve i ncel emede bul unan I n si t u 

çal ı şmanı n – yal nı zca bunun – t am ol ar ak mekanı n ol ası  dönüşümüne zemi n 

hazırl adı ğı nı göst er mek içi n bu, ol mazsa ol maz koşul dur. ( Buren, 1997)  

O hal de enst al asyonl arın gücü geçi cili ği nden gelir.  Geçi ci  ol dukl arı  i çi n kabul  

gör ürl er  ve di kkat  çek me fırsatı nı  bul url ar.  Geçi ci  ol dukl arı  i çi n düzeni n dı şı nda 

ol abilirl er. Böyl eli kl e düzene yeni  bi r bakı ş açı sı sağl ayabilirl er. 
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Geçi ci  sözl ükt e çok sür meyen;  bi r  zaman i çi n ol an,  muvakkat;  kal ı cı  i se aynı 

dur umda kal an,  sür ekli,  dai mi  ol ar ak t anı ml anmı ştır.  Geçi ci  ol uşuml ar,  uzun sür eli 

ol mayan ve bu nedenl e kentt e kabul  edil ebilir  ol an düzen dı şılıkl ardan bi ri di r. 

Kent sel  nor ml arı n belirledi ği  sı nırl arı n öt esi nde kent e ai t  mekanl arı  kull anır,  bi r 

sür eli ği ne i şgal  ederl er.  O mekana ve kent e ai t  yeni  ili şkil er  keşf et me mi zi  sağl arl ar. 

Geçi ci  bi r  ol uşum,  mekanda bi r  çeşi t  deneydi r.  Mekanı  daha i yi  t anıma mı zı,  o 

mekana ait al gı mı zı n geni şl etil mesi ni mümkün kılar.  

Kal ı cı  ol anl arı n t ersi ne daha cesar etli,  f arklı  fi kirl er  ort aya koyabil en ol uşuml ar dır. 

Kal ı cı  ol sa,  hi çbi r  zaman kabul  edil emeyecek ol an düzen dı şılıkl ar,  geçi ci  ol ar ak 

kentt e var ol abilir  ve kentlil eri n t ecr übel eri ne yeni  bi r  bakı ş açı sı  ekl eyebi li rl er.  Bu 

özelli kl eri yl e enst al asyonl ar düzen dı şılıkl ara ör nektir. 

Ör nek 2 .  .  .  Kol aj  – Mont aj .  Sanatt a çokça kull anıl an kol aj  ve mont aj ,  üst  üst e 

geli şl er  sağl ayar ak günümüz kenti nde de bi rçok düzen dı şılıkl ar  ol uşt urur.  ( ġekil 

4. 4)  Farklı  anl aml arı n,  i mgel eri n bi r  ar aya gel mesi  bakı ş açı sı na göre deği şen  

anl aml ar  ür etil mesi ni  sağl arl ar.  Bu da i li şkil eri n,  anl aml arı n donma ması nı,  sür ekli  bi r 

har eket i çi nde ol ması nı sağl ayacağı ndan yeni ni n çı kabil eceği  bi r ort am ol uşt ur ur.  

Üst  üst e geli ş,  f arklı  özelli kt eki  bi rkaç şeyi n aynı  yer de bi r  ar aya gel mesi di r.  Bu 

f arklılıkl arı n,  pl anl anar ak ya da pl anl anmayarak bi rli kt e,  yan yana,  üst  üst e 

bul unması alı şıl mamı ş ilişkil er, anl aml ar doğur abilir. 

üst üst e geli ş ... birden f azl a f arklı şeyi n bi r araya gel mesi  

... f arklı har eketl er aynı mekan 

... f arklı yaşaml ar aynı mekan 

... f arklı zamanl ar aynı mekan 

Kent  ort amı nda üst  üste gel i şl er,  benzer  şekilde f arkl ı  nesnel eri n,  hareketl eri n, 

yaşaml arı n,  zamanl arı n, hayall eri n,  hatıral arı n aynı  yer de bul unması  ve bi rbi ri yl e 

deği şen bi r  ili şki  i çi nde ol ması dır.  Bu devi ni m kenti n düşüncede t ek bi r  imge ol ar ak 

kal ması nı  engell er.  Ör neği n,  Hal i ç gi bi  bi r  kent  mekanı nda,  f arklı  zamanl ar a,  f arklı 

i nsanl ar a,  f arklı  ol ayl ara ai t  pek çok i mge bi ri kmi ştir:  Mesi re Yeri  Hal i ç, 

Endüstril eş meni n Kal bi  Hal i ç,  Gecekondu Yı ğı nı Hal i ç,  Deni zi  Kokan Hali ç,  Kı yıl arı 

Par kl arl a Yeşer mi ş Hal i ç,  vb.  bi r  çok Hal i ç mekanı  zi hni mi zde üst  üst e gel i r.  Bunun 

yanı nda her  i nsanı n zi hni nde t opl anan bu i mgel er de f arklı dır.  Çünkü her  i nsan kent 

mekanı nı f arklı bi r zaman ve har eket ağı i çi nde yaşar.  

Acconci  ( 1994)  herkesin kendi  zamanı  ol duğunu,  kenti  de buna gör e yaşadı ğı nı, 

dol ayı sı yl a herkesi n kent  i maj ı nı n f arklı ol duğunu söyl emekt edi r. 
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"...  [ artı k]  zamanı n mekana bağl ı  ol ması na ger ek yok,  bul unduğunuz zamana bağl ı 

ol ması na ger ek yok,  t üm bu sırada kendi  zamanı nı zdası nı zdır,  bil eği nizde zamanı 

t aşırsı nı z,  zaman ( ner edeyse)  avucunuzun i çi ndedi r."  Acconci  böyl ece kamusal  

zamanı n artı k var  ol madığı nı,  her  i nsanı n kendi  zamanı nı n ol duğunu i f ade eder.  Bu 

nedenl e,  her  i nsan kenti  f arklı  yaşar  ve al gıl ar.  Ör neği n,  İ sti kl al  Caddesi'  ndeki  

seyyar  satı cı,  ot ur up zaman geçi rirken;  yol dan geçi p gi den,  daha hı zl ı akan bi r 

zamana gör e har eket eder. Bu i ki ki şi ni n kenti n bu parçası i çi n al gıl arı f arklıdır. 

Foucaul t,   t ek bi r  gerçek  mekanda bi rbi ri ne zıt deği şi k mekan ve yerl eri  üst  üst e 

geti rebil me gücüne sahi p mekanl arı  het er ot opya ol ar ak t anı ml ar.  Het er otopyal arı n 

özelli ği  t opl umda bul unabil ecek büt ün gerçek düzenl emel eri n i çi nde sunul duğu, 

itiraz edil di ği  ve t ers çevril di ği  mekanl ar  ol mal arı dır.  ( Tı pkı  t ek kar ede pek çok 

al t ernatif  sunan si nema gi bi.)  Bu özelli kl eri yl e, bu t ür  mekanl ar  yeni  fi ki rl eri n 

doğabil eceği  mekanl ar dır.  Çünkü böyl e bi r  kent  mekanı  sür ekli  f arklı  düşüncel erl e 

et kil eşi m i çi ndedi r. 

Ör nek 3 .  .  .  Mi mari  /  kent sel  pr oj el er.  Pr oj e,  bi r  yer,  nesne,  dur um,  et ki nlik hakkı nda 

düşünmek,  özünü anl amaya çal ı şmak,  daha sonr a nasıl  ol abil eceği ne dai r  ol ası 

çözüml er  ar aştır mak veya t asarl amaktır.  Pr oj el er  mevcut  dur uml ar  i l e t at mi n ol maz, 

' daha başka ne ol abilir?'  sor usunu sor ar.  Bu nedenl e hi çbi r  zaman bi t mezl er,  daha 

düşünül me mi ş, konuşul ma mı ş, yapıl mamı ş bi r şeyl er her zaman var dır. 

pr oj e ... t asarı 

... kur gu 

... öneri  

... fi ki r 

... ol ası çözüml er ar aştır mak 

... bit memi şti r 

... ol anı ve ol mayanı arar 

Buna gör e,  kentt e pr oje nedi r? Kent  ve kentin mekanl arı  hakkı nda t asarl amak, 

öneril er  geti r mek,  ol asılıkl ar  ar aştır mak,  bur al arda ol anı  ve ol mayanı  bul maya 

çal ı şmaktır.  Bu nedenl e üzeri nde düşünül en şey i st er  zi hi nde,  i st er  kağıt üzeri nde 

veya bi l gi sayar da,  i st er bi na hali nde ol sun proj e ( ar ayı şl ar,  düşüncel er)  bi t mez. 

( ġekil 4. 5) 

Tey mur bu bit meme özel li ği ni şöyl e if ade eder:  

Her  şey her  zaman deği şti ği  i çi n,  kesi n bi r  dur um hi çbi r  zaman yokt ur...  Bi t en bi r  şey 

gör ünüyor ki, o da nesneni n geli şi mi ndeki  bi r et aptır. (Teymur, 2001)  
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Şeki l 4. 4   Metropol de Kol ajl ar 
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Ör neği n,  bi r  pr oj e bi na hali ne gel se de,  ' şi mdi  ne yapıl abilir?'  düşüncesi  hep var dır. 

O hal de,  nor ml ar  ne kadar  sı nırl asa da onl ar a r ağmen ol asılıkl ar  hep ar anı r.  Nor ml ar 

bi r  yandan fi ki rl eri  düzene uydur maya çal ı şırken pr oj el er  düzeni n dı şı ndan bi r  bakı ş 

açı sı sunabilir. 

Kanunl ar  ve kanuni  düzenl emel er,  çoğu zaman saf  ve hi çbi r  zaman ul aşıl amayan 

dur uml arı  sağl aml aştır maya çal ı şırl ar.  Bunun yanı nda pr oj el er,  ol ası  çözüml eri, 

bili nçli  ol mak koşul uyl a, bi reysel  ve ar zu edil en davr anı şl arı n sent ezi ni  ar aştırır. 

Öyl eyse nor ml ar  ve pr oj el er  bi rbi ri  il e t ezat  ol uşt ur url ar,  çünkü bi rbi ri ne al t ernatif 

çözüml er  öneri rl er;  bi ri nci si  kesi nli ği  kabul  eder  ve ri skl eri  ort adan kal dırır,  ve di ğeri 

büyük amaçl ar a yönelir  fakat  i nsanl arı  hayr et,  şaşkı nlı k ve yenili k yol uyl a al ı ştırar ak, 

kesi n ol mayı şı ve sür pri zl eri kabul  et meye hazırl ar. ( Praderi o, 2001)  

Pr oj el er  bi r  kent  i çi n f arklı  düşüncel eri,  nor ml ardan bağı msı z ol ar ak sunabilirl er. 

Nor ml ar  kesi n değerl eri  kabul  ederken katıl aş maya,  i nsanı n ve kül t ürün deği şi mi ni  

unut maya yat kı ndırl ar.  Hal buki  pr oj el er  kent e yeni  anl ayı şl ar  geti rebi li r,  onun 

i nsanl arı n kaf ası nda f arkl ı  şekill erde ol uş ması nı  sağl ayabilir.  Kent  bi r  tek nor ml ar 

si st emi ne gör e şekill enecekken,  zi hi nl erde sür ekli  geli şen pr oj el erl e düşünül meye 

devam edebilir.  Bu,  kentin ' bi t memi ş'  ol ması yl a yakı ndan i l gili dir.  Bur ada bi t mi şli k i l e 

kesi n ol ar ak şekill endi rili p,  sor unl arı  çözül müş,  kur ul duğu düzende mükemmel ce 

i şl eyen,  katıl aş mı ş bi r  düzenl emeden bahsedil mekt edi r.  Kent  hi çbi r  zaman ' bi t emez' . 

Çünkü mekanda yapıl an düzenl emel er  zamanda bozul ur.  Ör neği n,  i hti yaçl arı n 

deği ş mesi  il e bi r  kenti n 20.  yüzyıl daki  hali yl e 21.  yüzyıl da en i yi  şekil de çal ı şması 

bekl enemez.  Bu ' bi t memiş'  pr oj el ere Taksi m Meydanı'  nı  veya Hal i ç kı yıl arı nı  ör nek 

ver ebiliri z.  İ ki si  de,  bi rçok düzenl emeye r ağmen hal a üzeri nde sı kça düşünül en, 

pr oj el er üretil ebil ecek kadar sor unu barı ndıran kent mekanl arı dır. 
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4. 3.  Düzen ve Düzen Dı Ģılı ğı n Sı nırı 

Kent, düzenl er ve düzen dı şılıkl arı n bi r arada ol ması, bunl arı n et kil eşi mi  ve t ekr ar 

t ekr ar yor uml anmal arı sayesi nde sür ekli bi r dönüşüm i çi ndedi r. Bu dönüşüm onun 

var ol ması ve varlı ğı nı sürdür ebil mesi  i çi n ger ekl i dir. 

4. 3. 1. Düzenl er Ġl e Düzen Dı Ģı lı kl arı n Et kil eĢi mi  

Al ı şveri ş aynı  kur all arı  payl aş mayan t opl uml ar  [i ki  şey]  ar ası nda ol ur.  ( Karat ani, 

1995) 

Ancak,  f arklı  düzenl er,  düzen ve düzen dı şılıkl ar ar ası nda al ı şveri ş gerçekl eşebilir. 

Bu al ı ş-veri şi n sonucu belirsi zdi r,  i yi  veya köt ü yeni  bi r  şey doğabilir.  Sonucu ne 

ol ursa ol sun alı şveri ş yaşamı n sür eklili ği i çi n bi r ger eklili ktir.  

Al ı şveri şi n yar atı cılı ğı  dest ekl edi ği ni  söyl eyebiliri z.  Ör neği n,  sı cak hava i l e soğuk 

hava bi rbi ri yl e al ı şveri ş i çi ndedi r,  bu et kil eşi mden f arklı  r üzgarl ar  doğabi lir.  Farklı 

kül t ürl er,  dol ayı sı yl a diller  de bi rbi ril eri yl e i li şki  i çi ndedi r.  Di li mi ze al ı şveri ş i çi nde 

ol duğumuz kül t ürl erden keli mel er  gi r mi ştir.  Bunun sonucunda,  keli me i çsell eştirilir, 

yabancı  keli me di li;  dil  de yabancı  keli meyi  et kil er  ve sonuçt a yeni  bi r  dil  ol uşur.  Bu 

doğal  bi r  sür eçtir.  Bu et kil eşi m ve deği şi m gerçekl eş mezse;  dil  yeni  hayatı n 

i hti yaçl arı nı karşıl ama maya başl ar ve t erk edil meye mahkum ol ur.  

Kenti n f arklı  düzenl er,  al t kül t ürl er  ve onl arı n düzenl eri  ve düzen dı şılıkl ar dan ol uşan 

kaoti k bi r  ort am ol duğunu gör dük.  Bu dur umda,  bu f arkl ılıkl ar  ar ası nda bi r  al ı şveri ş, 

et kil eşi m ol ması  kaçı nıl mazdır.  Bu et kil eşi mden yenil er  doğar,  yenil er  mevcut  düzeni  

et kil eyer ek onu dönüşt ürür,  f arklı  bi r  düzen yar atır,  bu ar ada kendil eri  de deği şi r  ve 

bu sür eç böyl e sür üp gi der.  Denge,  sabi tli k,  mükemmel li k,  son ür ün hi çbi r  zaman 

ol uş maz. Kent yaşar. 

Aksi  t akdi rde,  kentt e yazılı  nor ml arl a kor unan düzen kendi  i çi nde kal ırdı  ve i l erl eme 

ol mayacağı  gi bi  i hti yaçlar a cevap ver emedi ği  i çi n geril emeye de başl ardı.  Çünkü, 

" Yal ıtıl mı ş her  si st em dağılır,  i ç enerji si ni  t üketir,  öl ür.  Yok ol uş çevr eyle al ı şveri ş 

sür dükçe, akı ş devam etti kçe engell enebilir. " ( Cemal , 2002)  

Eğer  sadece mevcut  kur all ar  /  nor ml ar  i l e düşünürsek kur duğumuz düzeni  

dest ekl eyi ci  bil gil er  ve kur all arl a donatırı z.  Popper'  ı n doğr ul ama dedi ği  yönt eml e 

düzeni  dest ekl emek i çin bi rçok ör nek bul abiliri z.  Fakat  bu dur um,  düzeni n 
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müke mmel li ği ni  veya bi zi m i çi n en i yi  ol duğunu kanıtl amaz.  Doğr ul amal arl a hi çbi r 

zaman mevcut  düzenden öt eye gi demeyi z.  Ve hi çbi r  zaman yeni  bi r  şey ort aya 

çı kar amayı z.  Ama,  yeni  ort aya çı kar.  Çünkü bi z ne kadar  düzeni  sabi t  t ut maya 

çal ı şsak da ger çekt e düzen i çi nde düzensi zli kl er  ol uşur.  Bu sırada sor unl ar  çı k ması, 

ve bi zi m onl arı  çöz me giri şi mi mi z ' yeni'  yi  doğuracaktır.  Popper'  a gör e yanl ı şl ama 

sor unl arı  ort aya koyacaktır.  Çünkü doğr ul ama aynı  şeyl eri n t ekr arı,  t akli di, 

müke mmel  ol anı n bul unduğu ve kor unması  ger ekti ği ni n kabul üdür,  kapal ı bi r  si st em 

öner mekti r,  pasi ftir,  bi zi  il erl et mez.  Bunun yanı nda yanl ı şl ama,  si st emi n açı k 

ol duğunu kabul  eder,  ' yeni'  ni n ort aya çı kabil eceği  ort amı  ol uşt ur ur,  f arkl ı  bi r  bakı ş 

açı sı sunar. 

Düzenl eri n düzen dı şılıkl arl a et kil eşi mi  onl arı n pot ansi yeli ni n onl arı  kull ananl ar 

t arafı ndan ar aştırıl abil eceği  anl amı na da gel ir.  Düzen i l k kur ul duğunda pot ansi yeli 

bili nemez.  Düzen dı şılıkl arl a et kil eşi mi yl e i nsanl ar  t ar afı ndan ne yönde geli şeceği  

deneni r.  Düzen belli  norml ar  koyar ak başl ar,  f akat  bazı  esnek nokt al ar  bı r akır.  Bu 

nokt al arda,  al t  düzenl er ol uşar ak onun boşl ukl arı  dol dur ul ur.  Al t  düzenl er  düzeni n 

t anı ml amadı ğı,  belirsi z bı raktı ğı  nokt al ar da ol uşan düzen dı şılıkl arı  düzene kat maya, 

dengeye çek meye çal ı şırl ar.  Düzeni n başt aki  bu esnekli ği  ve sonr adan kul l anı ml a 

belli  yönl er de geli şmeye açı k ol ması  onun şeffaflı ğı dı r.  Bu şeff aflık,  onun donup 

kal maması nı, i nsana ve yaşama ayak uydur masını sağl ayacaktır.  

4. 3. 2. Yeni  

Yeni  i l ktir...  Mevcudun dı şı ndadır.  Öt eki di r.  Şaşırtı cı dır.  Eski  gel eneksel se,  yeni  

oriji nal di r.  Eski  ort al ama ör neğe uyar,  yeni  bu ör neği  aşar.  Eski  ol ağandır, 

al ı şıl mı ştır,  her  zamanki dir;  yeni  il k def a ort aya çı kar.  Eski  sıradandı r,  yeni ni n 

öncekil er  ar ası nda benzeri  yokt ur.  Eski  zat en söyl enmi ş ol anı  t ekr ar eder;  yeni   

bul uş ol arak adl andırılır.  

Yeni  eski ni n t ekr ar  yor uml anması dır...  Eski  bi r  fikri n f arklı  bi r  şekil de el e al ı nması 

ol abilir.  Buck- Mor ss ( 1991)  bunu,  sosyal  geliş meni n i şl eyi şi nde yeni ni n,  yakı n 

zamanda eski mi ş ol andan kendi ni  kopar mak i çi n,  daha eski yi  yenil emesi  ol ar ak 

açı kl ar.  Yeni n eski den çıkması nı n sebebi  Benj ami n'  e gör e eski ni n potansi yel i ni n 

hi çbi r zaman t am ol ar ak kull anıl mamı ş ol duğunun düşünül mesi di r: 

Doğada yeni  ol an ef sanedi r  çünkü pot ansi yeli  daha keşf edil memi ştir;  bili nçt e,  eski  

ef sanedi r,  çünkü ar zul arı hi çbi r  zaman t ama men t at mi n edil memi ştir.  Çeli şkili  ol ar ak 

kol ektif  hayal  gücü,  daha eski  bi r  geç mi şt en ef sanevi  ve üt opi k sembol l eri n 
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ol uşt ur duğu kül t ürel  hafıza deposunu anı msayarak,  yakı n geç mi şt en devri mci  bi r 

kopuş i çi n kuvvetl eri ni hareket e geçi rir. ( Buck- Morss, 1991)  

Ör neği n,  mevcut  mi marlık t at mi n et mi yorsa,  aksı yorsa,  yeni  mi marlı k ondan kesi n bi r 

şekil de ayrıl abil mek i çi n daha eski deki  hayall ere,  t am ol ar ak t at mi n edi l eme mi ş 

üt opyal ar a geri  dönebilir.  Ebenezer  Howar d'  ı n Bahçe Kent  ( 1902)'  i nin moder n 

mi mari den ayrıl abil mek i çi n F. L. Wri ght'  ı n Br oadacr e Kent  ( 1958)'  i nin t e meli ni  

ol uşt ur ması, Wri ght'  ı n eski  bi r kavr amı yeni  bi r gör üşl e canl andır ması dır.  

Bazı  şeyl er  yenili ği ni  hi çbi r  zaman kaybet meyebi lir...  Moder ni zm,  bi r  düzen hal i ne 

gel mi ş,  doğr ul anmak üzer e üst üne bil gil er  yı ğılmı ş ol duğundan çok t anı ml ı dır,  yeni  

yor uml ar a açı k değil di r,  yenili ği ni  kaybet mi ştir.  Fakat  moder nit e kavramı  hi ç 

eski meyen bi r kavr amdır, sür ekli yor uml anabilir, yenili ği ni hi ç kaybet mez.  

Sol a- Mor al es günümüz mi marlı ğı nı n ' zayıf' ol ması  bakı mı ndan yenili ği ni, 

yor uml anabilirli ği ni hi ç kaybet medi ği ni söyl er. 

Günü müz est eti k deneyi mi ,  i l kel er  koyucu değil dir:  büt ün gerçekli ği n çı karıl abil eceği  

bi r  si st em ol ar ak kur ul mamı ştır.  ( Sol a- Mor al es,  1987)  Bu yüzden doğr udan ver mek, 

empoze et mek yeri ne t eğet  geç meyi ,  sezdi r meyi  t erci h eder.  Bu özelli ği yle,  mi marl ı k 

ve günümüz kenti  her  bakı şt a,  her  zamana gör e,  her  ki şi ye gör e f arklı,  yeni  bi r  fi ki r 

sunabilir.  

Yeni ni n t anı ml anabil mesi  i çi n sonsuza,  bili nmeze,  belirsi zli kl ere,  açı k bi r  si st eme 

i hti yaç var dır.  Tari ht e yeni yi  t anı ml amak ancak;  sonsuzu,  t ari hi  ( za manı n bi r  başı  ve 

sonunun ol maması nı) t anı ml ayı nca mümkün ol muşt ur.  

Benj ami n ( 1892- 1940)'  e gör e Aydı nl anmadan önce,  i nsanl ar  ol ayl arı  ef sanel erl e 

anl amaya çal ı şmı şl ardır.  Bu yüzden bi r  t ari h kavr amı  veya belirsi zli k yokt ur. 

Ef sanel er her şeyi açı kl ar: 

Deneyi ml er den çı karıl an bi r  neden ve sonuç gör ülmedi ği nde veya hatırl anmadı ğı nda 

ef sanel er  dünyanı n neden ol duğuna cevap veri r...  Ef sanede,  zaman önceden 

belirl enmi ştir.  Ol ayl arı n akı şı;  t anrıl ar  t ar afı ndan önceden beli rl enmi ş,  yıl dı zl ar a 

yazıl mı ş,  kahi nl er  t ar afı ndan söyl enmi ş veya kutsal  yazıl arda t anı ml anmı ştır.  Kesi n 

ol ar ak söyl emek ger eki rse,  ef sane ve t ari h bi rbi ri yl e bağdaş maz.  İl ki, i nsanl arı n 

kaderi n i l erl eyi şi ne müdahal ede güçsüz ol dukl arı  i çi n gerçekt en yeni  hi çbi r  şey 

ol uşamayacağı nı  kabul  ettirir,  bunun yanı nda t ari h kavr amı  i nsanl arı n ol ayl ar 

üzeri nde et ki  edebil eceği ne dai r  ol asılık ve bununl a bi rli kt e kendi  kaderl eri ni 
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şekill endi r mede i nsanl arın bili nçli  ar acıl ar  ol ar ak ahl aki  ve politi k sor uml ul ukl arı 

anl amı na gelir. ( Buck- Mor ss, 1991)  

Aydı nl anma i l e i nsanl ar  t ari h kavr amı nı  keşf et mi şl er  ve büt üncül  bi r  dünya gör üşü 

ol uşt ur abil mi şl erdi r. Bu gör üş dünyayı Newt oncu mekani k bili me gör e açı kl amı ştır. 

Newt oncu bi li me gör e dünya t ama men nedensel  ve belirli ydi.  Meydana gel en her 

şeyi n t anı ml ı  bi r  nedeni  var dı  ve t anı ml ı  bi r  sonuca yol  açar dı.  Si st emi n her hangi  bi r 

parçası nı n geç mi şi  ol duğu gi bi  gel eceği  de,  eğer  verili  her hangi  bi r  zamandaki  

dur umu t üm ayrı ntıl arı yla bi li ni rse,  il ke ol ar ak mutl ak bi r  kesi nli kl e hesapl anabilirdi. 

( Capra, 1996)  

Newt on fi zi ği ni n belirl edi ği  doğr ult uda mekani k bi r  dünya anl ayı şı  ve l i neer  bi r 

geli şme fi kri yl e ' yeni'  ni n t anı ml anması  kol ayl aş mı ştır.  Newt on yasal arı yl a o zamana 

kadar  bili nenl er  bi r  şemsi ye al tı na t opl anmı ş ve bi li mdeki  bu büt ünl ük bi r  dünya 

gör üşü şekli ne gel mi ştir. ( Yürekli ve Yürekli, 2002)  

19.  yüzyıl a kadar  devam eden bu büt üncül  dünya gör üşü çeşi tli  gel i şmel erl e 

zayıfl amaya başl adı.  

19.  yüzyıl  geli şme çağı ydı;  bi yol oji,  j eol oji  ve sosyol oji ni n var ol uş sür eçleri,  gi tti kçe 

art an kar maşı klı ğı  vur gul uyor du.  Bu kar maşı klığı  çöz mek i çi n t er modi nami k (ı sı 

bili mi )  doğr usal  zamanı  t anı ml adı.  Ter modi namik i ki  çeşi t  sür eci n ayırt edil mesi  

üzeri ne kur ul muşt u:  zamanı n i l erl eyi şi nden bağı msı z ol an döngüsel  sür eçl er  ve 

zamanı n il erl emesi ne bağl ı ol an doğr usal  sür eçl er. ( Pri gogi ne ve St engers, 1985)  

Zamanı n doğr usal  ol ar ak al gıl anması nı n yeni nin anl aşıl ması nda önemi  büyükt ür. 

Ör neği n t arı m t opl uml arında,  zaman döngüsel di r.  Her  sene aynı  zamanda ek me, 

bi ç me,  hasat,  vs.  yapılır.  Bi r  sonr aki  sene hangi  zamanda ne yapıl acağı  bel li dir, 

hayat  buna gör e düzenl eni r.  Bu döngüsel  ve önceden t ahmi n edil ebilir za manı n 

yanı nda doğr usal  ve sonu- başı  bili nmezl erl e dol u zaman,  bili nmezl er den yeni ni n 

çı kabil eceği  pot ansi yeli ni  kabul  eder.  Bu yüzden zaman yaşandı kça ol uşt ur ul ur. 

Pri gogi ne ve St engers bunu zamanı ok ol ar ak t anı ml ayar ak açı kl ar: 

Zaman oku,  gel eceği n veril medi ği  bi r  dur umun ort aya konması dır.  Fr ansız şai r  Paul  

Val ery'  ni n vur gul adı ğı gibi , "zaman i nşa edilir".  

Böyl eli kl e yeni ,  dengede ol andan,  düzenden kol aylıkl a ayrıl abil mekt eydi .  Ve bu uzun 

bi r  sür e böyl e devam etti.  19.  yüzyıl  boyunca denge t er modi nami ği  bili msel  

ar aştır mal arı n mer kezi ndeydi .  Döngüsel  ol mayan sür eçl er  r ahat sı z edi ci,  ort alı ğı 
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karı ştırıcı,  üzeri nde çal ışıl maya değmeyecek şeyl er  ol ar ak küçümsenmekt eydi . 

( Pri gogi ne ve St engers,  1985)  Bu yüzden 20.  yüzyıl  başı nda hal a,  t ek ve bel irli  bi r 

düzen ve t ari h t anı mı  var dı.  Yeni  de böyl el i kl e,  mevcut  düzenden t ama men 

ayrıl abilirdi.  Ör neği n Füt üri zm veya Moder ni zm eski den kendi ni  t ama men kopar ma 

i ddi ası ndadır.  Füt üri st Mani f est o eski ni n yavaşlı ğı na karşılık mekani k hı zı, 

ef sanel eri ne karşılık bilim ve t eknol oji yi, doğası na karşılık maki neyi koy muşt ur.  

Fakat  bu yüzyıl da bili mde kavr amsal  bi r  dönüşüm yaşanmı ştır.  Ei nst ei n'  ı n Gör elili k 

Kanunu ( 1905),  nedenselli k ve belirlili ği  beni msemesi ne r ağmen bi rden fazl a bakı ş 

açı sı  ol duğunu kabul  etmi şti r.  Ona gör e belli  bi r  bakı ş açı sı na gör e bel li  sonuçl ar 

doğar.  Bili mdeki  büt ünl üğün kırıl ma sür eci  Hei senber g'  i n Beli rl enemezl i k İl kesi yl e 

(1927)  devam et mi ştir.  Bu i l ke,  bi r  ci smi n belli  bi r  andaki  konumu i l e mo ment umunun 

(kütl esi yl e hı zı nı n çar pımı nı n)  aynı  anda ve kesi n değerl erl e kur amsal  ol ar ak bi l e 

öl çül emeyeceği ni  söyl er. ( Ana Britanni ca)  Çünkü i ki  deği şkenden bi ri ni n öl çümü 

öbür ünün öl çümünü et kiler.  

Goedel  de buna benzer  bi r  t avırl a,  1910'  da yayınl anan,  mat emati ği  bi r  büt ün ol ar ak 

kabul  edi p,  bi çi msel  bi r  aksi yomati k ( kabull erden çı kan)  si st em ol ar ak kur maya ve 

bu si st emi n t ut arlı  ( çelişki  i çer meyen)  bi r  yapıda ol duğunu kanıtl amaya çal ı şan 

Pri nci pi a Mat hemati ca (Mat emati ği n İl kel eri)'  nı n t ersi ni  kanıtl amı ştır.  Goedel  1931'  

deki  Tut arlılık Teor emi  i l e,  "t amsayıl ar  arit meti ği ni  ol uşt ur maya yet ecek 

kar maşı klı kt a bi r  aksi yomati k si st emde bil e si stemi n t ut arlılı ğı nı n si st em i çi nde 

kal ı nar ak belirl enemeyeceği ni,  bi r  başka deyi şle,  böyl e bi r  si st emde,  si st emdeki  

aksi yoml ar a ( kabull ere) dayanıl arak kanıtl anması  yada çür üt ül mesi  ol anaksı z 

öner mel eri n bul unacağı nı kanıtl adı." ( Ana Britanni ca)  

Bunu i zl eyen yıll arda K.  Popper  bili mi n doğr ul amayl a değil  yanl ı şl amayl a 

il erl eyeceği ni  ort aya at mı ştır.  ( 1959,  Bi li msel  Bul uşun Mantı ğı)  1984'  t e i se 

Pri gogi ne,  döngüsel  süreçl er  ve denge i l e i l gil enen kl asi k t er modi nami kt en f arkl ı 

ol ar ak, dengeden uzakt a nel er ol abil eceği ni araştırdı.  

Artı k bili yor uz ki  dengeden uzakt a,  yeni  bi r  takı m yapıl ar  kendi li ği nden ort aya 

çı kabilir.  Dengeden uzak dur uml ar da,  düzensi zli kt en,  ı sıl  kaost an,  düzene 

dönüşüml er  gerçekl eşebilir.  Maddeni n yeni  di nami k dur uml arı,  verili  bi r  si st emi n 

etrafı yl a i l eti şi mi ni  yansıt an dur uml ar  ol uşt ur abilir.  Bu yeni  yapıl ara,  dağıl maya 

yat kı n yapıl ar  adı nı  ver er ek bunl arı n ol uşumunda dağıl manı n yapı cı  r ol ünü 

vur gul adı k. ( Pri gogi ne ve St engers, 1985)  
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İki  yüzyıl  boyunca süren kar maşı kl aş ma,  bütünl üğün par çal anması,  beli rsi zli ğe 

yönel me;  yeni ni n ort aya çı kı şı nı n dağıl mayl a açı kl anması yl a anl am bul muşt ur.  Yeni  

düzensi zli ği n düzene,  düzeni n düzensi zli ğe dönüşt üğü sı nırda ort aya çık makt adır. 

Sadece düzensi zli ği n ya da sadece düzeni n ol duğu bi r  ort amda hi çbi r  şeyi n 

ol uş ması bekl enemez. Bunu Pri gogi ne ve St engers şöyl e açı kl ar: 

Dengeden uzakl aştı kça,  t ekr ar  edenden ve evrensel  ol andan,  özel  ve t ek ol ana 

doğr u uzakl aş mı ş ol ur uz. Denge kanunl arı  evr ensel di r.  Dengeye yakı n madde t ekr ar 

eden bi r  şekil de davr anır.  Bunun yanı nda dengeden uzakt a çeşi tli  dağıl maya yat kı n 

yapıl arı n ort aya çı k ması  i çi n i mkanı  ol an pek çok mekani z ma gör ül ür.  ( Prigogi ne ve 

St engers, 1985)  

Denge i l e denge dı şını n;  düzen i l e düzensi zli ği n et kil eşi mi nde ve yeni ni n 

ol uş ması nda belirsi zli ği n büyük r ol ü var dır.  Çünkü bu bel irsi zli kt e,  si st emi n bi rkaç 

f arklı  yol dan gi debil eceği  çat all anma nokt al arı var dır.  Çat all anma nokt al arı nda 

düzensi zli k her hangi  bi r şey yar at abilir,  bu önceden bi li nemez.  Yeni  de bur adan 

çı kabilir.  

Günü müzde bu parçal ılık ve beli rsi zli k evr eni n f arklı  model l erl e t anı ml anması yl a 

sonuçl anmı ştır.  Artı k bi r t ek düzen değil  düzenl er,  ve pek çok öngörmedi ği mi z 

düzeni n de ol uşabil eceği  bi r  ort am var dır.  Tek bi r  t ari h,  t ek bi r  gerçek,  dol ayı sı yl a t ek 

bi r  mi mari  dil  yokt ur.  Kentt e,  t ek bi r  mi mari  di l  ol maması,  kentl eri n büt ününün 

tasarl anması yeri ne noktasal  müdahal el eri n yapılması na neden ol makt adı r. 

Moder n düşüncede kent i n her  nokt ası nı  et kil emek düşüncesi  var dı.  Yeni  kentl eri n 

t asarl anması  bu düşünceyl e gerçekl eş mi ştir.  Brazil,  Chandi gar h gi bi  yeni  kentl er, 

Harl ow,  Mi lt on Keynes gi bi  uydu kentl er  büt ünüyl e t asarl anan kapal ı  si st eml er di r. 

Bugün kenti n t ümüne müdahal e eden pl anl amal ar  yapıl mamakt a veya kendi  i çi nde 

tasarl anma makt adır.  Buna karşılık günümüzde şehi rl eri  şekill endi r mek i çi n i çl eri ne 

' büyük pr oj e'  ol ar ak t anı ml anan t ek el emanl ar  enj ekt e edil mekt edi r.  ( Yür ekli  ve 

Yür ekli, 2002)  

Bu  par çalı  ve kaoti k ort amda yeni ni n anl aşıl ması  çok zor dur.  Çünkü günümüzün bu 

ort amı;  her  şeyi n ol abileceği ni,  belirsi zli ği  ve sonsuzl uğu kabul  eder  ve her  şeyi  

kapsar.  Farklı  bakı ş açıları yl a f arklılıkl ar  ol uşabileceği ni,  evr eni  açı kl ayacak t ek bi r 

il ke ol mayabil eceği ni,  bi rbi ri yl e et kil eşi m i çi nde ol duğu i çi n hi çbi r  şeyi n sabi t  ol ar ak 

bili nemeyeceği ni,  kar maşı klı ğı n her  an her  şeyi  yar at abil eceği ni  kabul  eden 

günümüz anl ayı şı  etrafımı zda her  şeyi n ol abil eceği ni  başt an öngör ür.  Bu esnek,  her 
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şeyi  i çi ne al abil en ort amda ort aya çı kan her hangi  bi r  şeyi n yeni  ol up ol madı ğı nı 

bil emeyi z. Yeni  kol aylı kl a belli düzenl erce adl andırılı p i çsell eştiril ebilir.  

Yeni  i l e,  bi r  düzen i çi n öt eki  il e,  il k karşıl aştığı mı zda onu anl amak i çi n kendi  

kur all arı mı z dahili nde i rdel eri z.  Yani  onu i çsell eşt iriri z,  adl andırırı z.  Onu anl ama mı z 

i çi n bi zi m düşüncemi zle ort ak kur all arı  beni mse mel i di r.  Fakat  yeni ni n,  özelli ği 

mevcut  düzen i l e aynı  kur all ara sahi p ol mamasıdır.  Bu nedenl e,  yeni yi  bu şekil de 

anl ayamayacağı mı z ortadadır.  Bi r  şeyi n yeni  ol up ol madı ğı nı  ve özelli kl eri ni  

anl ayabil mek i çi n mevcut  düzeni n /  düzenl eri n dı şı na çı k mak ger eklidi r.  Kendi  

kur all arı mı zı  bi r  t ar af a bırakı p,  yeni ni n kendi  koyduğu kur all arl a onu anl ayabiliri z. 

Yazarl ar  bu yönt emi  sı kl ıkl a kull anır.  Yeni yi  t anıml arken mevcut  kur all arı bi r  t ar af a 

bırakı p,  yeni ni n kendi  kur all arı nı  ve bakı ş açı sını  ol uşt ur ması nı  sağl arlar.  Ör neği n 

Levi s Car oll,  Al i ce Hari kal ar  Di yarı nda ( 1865)'  da t ama men hayali  bi r  ül ke yar at mak 

i çi n ' nor mal'  varsaydı ğımı z dünyamı zı n keli mel eri ni n ve dur uml arı nı n yeri ne kendi  

ür etti kl eri ni  kull anır.  Harikal ar  Di yarı nda,  önceki  tecr übel eri mi z ve kabull eri mi z hi çbi r 

i şe yar amaz.  Bi li mkur gu yazarl arı  da bunu,  hi kayel eri  i çi n bi r  ger eklili k ol ar ak 

gör ürl er.  Mevcut  dünyamı zdan f arklı  bi r  dünya anl atırken,  o dünya kendi  dili ni, 

kur all arı nı  ve i nsanl arı nı ol uşt ur ur.  Bi zi m böyl e bi r  dünyayı  anl ama mı z i çi n onun 

kur all arı nı öğr eni p, o şekil de düşünme mi z ger eki r.  

Mevcut  düzeni n i çi nde,  kentt e,  r ahat  ve al ı şmı ş dur umu muz bi zi m pek çok şeyi n 

farkı nda ol mama mı za neden ol ur.  Fakat  kenti n r ahatl at an,  al ı ştıran düzeni ni n 

yanı nda f arklı  düzenl er  ve düzen dı şılıkl ar  ol ması  ve bunl arı n bi rbi ri yle et kil eşi m 

i çi nde ol ması  bazen bakı ş açı mı zda /  al gı mı zda anl ı k deği şi ml er  yar atabi li r.  Bu 

deği şi ml er  i nsanı n yarı uyku hali nden uyanması nı  ve yeni ni n f arkı na var ması nı 

sağl ayabilir. 

Genel de,  i nsan kentt e her  şeyi n f arkı nda değil di r,  amaçl arı  doğr ult usunda har eket 

ederken bi rçok şeyi  göz ar dı  eder.  Benj ami n (1892- 1940)kent  i çi ndeki  ' alı şmı ş'  

dur umu muzun,  ür eti mi n kar maşı k i majl arı na karşı  kor unma yönt emi mi z ol duğunu 

söyl er. 

Ür eti m bandı  ve kent sel  kal abal ı k,  bağı msı z i maj l ar  ve şok benzeri  uyarı cıl arl a 

duyul arı  bombar dı mana uğr atır.  Sür ekli  r ahatsı z ol ma dur umunda,  duyul arl a 

al gıl ananl arı  gerçekt en t ecr übe et meden i çi ne al ar ak,  kol ektif  bili nç şok emi ci  gör ev 

yapar.  Zar ar  ver me et kisi ne karşı,  şokl ar  bili nç t arafı ndan önl eni r  ve savuşt ur ul ur. 

( Buck- Mor ss, 1991)  
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Sanat çı  Dani el  Bur en i se,  kentt eki  i nsanı n bil i nçli  ya da bi li nçsi z her  zaman 

gör dükl eri ne belli düzeyde bi r il gi den f azl ası nı göster meyeceği ni söyl er. 

Yaya,  genelli kl e,  seyr etmek  i çi n değil,  bi r  noktadan di ğeri ne mü mkün ol duğunca 

çabuk ul aşabil mek i çi n sokakt adır.  Dahası,  di kkati ni  ve duyul arı nı,  önceli kl e,  her 

adı mda karşı sı na çı kabil ecek çeşi tli  t ehli kel eri  savuşt ur mak i çi n kul l anmak 

dur umundadır.  Dahası, eğer  söz konusu yaya,  i şi ne gi t mek i çi n her  gün aynı 

yerl erden geçi yorsa,  yol  boyunca sıral anan şeyl ere,  asl a,  al ı şı k ol duğu az ya da çok 

keski n di kkati n dı şı nda bi r il gi yl e yakl aş mayacaktır. ( Buren, 1997)  

Bu t anı m Bur en'  i n bakı ş yı pr anması  t anı mı dır.  Bu yı pr anmanı n her  mekanda 

ol abil eceği ni,  f akat  kentte daha hı zlı  ol acağı nı  söyl er.  Çünkü yayanı n mar uz kal dı ğı 

sür ekli  ve kar makarı şı k gör sel  bombar dı man bu yı pr anmayı  şi ddetl endirir;  yaya, 

sokakt aki  varlı k nedeni nden t ama men kopma mak i çi n,  ger ekli  bi r  el eme yapmak 

zor unda kal ır,  böyl ece kent e özgü bi r  yı ğı n nesne,  i şar et,  vb.,  onun güzer gahı 

üzeri nde bi r i şar et i şl evi gör medi ği nden, zi hni nden sili nir. 

İ nsanı n bu al ı şma özelliği ,  onu r ahatl atır,  düşünmek  i st emedi ği  şeyl er e kar şı  onu 

kor ur.  Mi marlı k da buna yar dı mcı  ol abilir. Tschumi ,   mi marlı ğı n r ol ünün;  t ekr ar 

al ı ştıran,  büt ünl eştiri ci,  rahatl ayı cı,  kor uyan bi r  şey ol ması nı n,  kendil erini  t ari hçi, 

büt ünl eştiri ci  ve post moder ni st  ol ar ak gör enl er  tar afı ndan dest ekl endi ği ni  yaz mı ştır. 

Bu anl amda,  gel enekseli kor uyan nor ml ar,   bu ' alışkanl ı kl arı'  dest ekl er.  Rahatl atı cı 

ve kor uyucu özelli kl eri  var dır.  Bu yüzden kent sel  çevr eni n ol uş ması nda vazgeçil mez 

ar açl arı mı zdırl ar. 

Bu dur umda,  yeni ni n f arkı na varıl ması  güçl eş mekt edi r.  Yeni  ort aya çı kabil mek i çi n 

şoku /  sür pri zi  kull anmal ıdır.  İ nsanı n bu al ı şmı ş hali ni  sarsan,  onu bul unduğu ' rahat'  

ort amdan bi r  an ol sun çıkarı p düşünmeye i t en,  yeni yi  gör mesi ni  sağl ayan düzenl eri n 

ve düzen dı şılıkl arı n et kileşi mi nden doğan, şok / sür pri zdi r.  

Bu konuda Wal t er  Benj ami n t eknol oji k yeni den ür eti mi n,  t eknol oji k ür etimi n al mak 

i çi n t ehdi t  etti ği,  deneyi m kapasi t esi ni  bi ze geri  ver eceği ni  söyl er. Za manı n 

hı zl anması  ve mekanı n parçal anması na bağl ı  ol ar ak endüstril eş me,  al gıda bi r  kri ze 

sebep ol duysa,  fil m,  zamanı  yavaşl at ar ak,  ve mont ajl a parçal anmı ş i majl arı n,  yeni  

bi r  kur al a gör e,  geçi ci,  mekansal  yeni  düzenl ere gör e yapay ger çekli kler  ür et er ek 

t edavi  edi ci  bi r  pot ansi yel  t aşır.  Tschumi ,  mi marlı ğı n gör evi ni n de bu ol duğunu 

savunur. 
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Bi rçok yönden,  est eti k deneyi m ,  Benj ami n' e göre,  ' alı ştır mamanı n'  canl ı  t ut ul ması nı 

kapsar.  Benj ami n' i n analizi ,  t am da mi marlı ğı n t arihi  ve f el sefi  i kil emi ne karşılık gelir. 

Mi marlı k deneyi mi  al ı ştırma maya yöneli k bi r  şey mi di r-sanatı n bi r  şekli  mi di r? Veya 

tam t ersi,  r ahatl atı cı  bi r  şey mi di r-ev gi bi:  kor uyan bi r  şey mi ?...  ( Tschumi ,  1996)  Bu 

doğr ult uda,  Tschumi  mi marlı ğı n mutl aka r ahatlı kl a i l gili  ol madı ğı nı,  t opl umu 

il erl et ecek,  geli ştirecek bir  şey ol duğunu düşündüğü i çi n "şok"  vazgeçil mez bi r  ar aç 

ol acaktır. 

Böyl eli kl e,  yeni ni n f arkına varıl ması  i nsanı n mevcut  düzeni  t ekr ar  sorgul aması nı 

sağl ayacaktır. Kent ve nor ml ar da buna bağl ı ol arak dönüş mek zor unda kal acaktır. 

4. 3. 3. Kenti n DönüĢümü  

Kent,  düzeni  sağl ayan yazılı  nor ml arı n di ğer düzenl er  ve düzen dışılıkl ar  i l e 

et kil eşi mi  sayesi nde f arkı na varıl an yeni  il e ol uşur,  dönüşür,  t ekr ar  ol uşur.  Bunun 

öneml i bi r parçası ol an mi marlı k da bi r dönüşüm i çi ndedi r. 

...  genel  ol ar ak mi marl ık,  çeşi tli  katılı mcıl ar  arası ndaki  di yal ogun sonucudur... 

Tasarı m,  sür eci  i çi nde dönüş meye mecbur dur.  Wi tt genst ei n'  ı n söyledi ği  gi bi , 

oynarken kur all arı nı koyduğumuz bi r oyun gi bi di r. ( Karat ani, 1995)  

Her  yaşayan düzen böyl edi r.  ' Öt eki'  l erl e di yal ogu sayesi nde dünya gör üşü deği şi r 

ve nor ml arı da buna bağl ı ol arak t ekr ar t ekr ar yazı lır, dönüşür. 

Mat emati kt e gör üş deği şi kli ği ne bağl ı  ol ar ak düzeni n ve nor ml arı nı n deği şi mi ni  

Kar at ani  şöyl e ör nekl er: 

Pi sagor  mat emati ği nde i rrasyonel  sayıl arı n varlı ğı nı n bi r  t abu ol duğu söyl eni r. 

Mat emati kt e,  i rrasyonel , doğal  sayıl arı n or anl anması yl a t anı ml anamayacak bi r  şey 

anl amı na geli yor du.  Ör neği n,  x2  = 2 gi bi  i kinci  der eceden bi r  eşitli k bi çi mi  

var ol amazdı;  bunun yerine,  bu x = 2 /  x f or mül üyl e i f ade edili yor du.  x'  i n bi li nmesi  

i çi n x' i n önceden veril mesi  ger eki yor du...  Bunun yanı nda,  kart ezyen sonr ası  moder n 

mat emati kt e,  aynı  eşi tli k x = √2 ol ar ak t anı ml anmakt a ve √2'  yi  bi r  sayı  ol ar ak kabul  

eder ek par adoks çözül mekt edi r.  Bununl a bi rli kt e büt ün sayıl arı n geni şl eme ( bul uş) 

akı mı  bi r  t akı m kri zl er  – par adoks ve çözüm –  i l e yönl endi ril mi ştir.  Ve sonsuzu dahi  

bi r  sayı  ol arak el e al an ve kendi  kendi ne r ef er ans ver en par adoksa t ekrar  dönen 

Cant or'  a ul aş mı ştır.  Fakat  bu [ akı m],  bur ada son bul ma mı ştır.  Geor ge Spencer 

Br own,  kendi  kendi ne r eferans ver me par adoksunu,  daha sonr a Fr anci s J.  Ver el a'  

nı n kendi  kendi ni  or gani ze eden ağl arı  geli ştirdi ği,  başka bi r  i ki nci  der eceden eşi tli kl e 



 78 

çöz müşt ür...  Bunl arı  mat emati ği n kavr aml ardaki  dönüşüml erl e sürekli  t ekr ar 

bul unduğunu göst er mek i çi n anl attı m. ( Kar at ani , 1995)  

Kent  de böyl e et kil eşi ml eri n /  di yal ogl arı n gerçekl eşti ği  bi r  si st em ol duğu i çi n,  sür ekli 

t ekr ar  bul unur,  dönüşür,  deği şi r,  yenil eni r.  Bu anl amda,  metr opol ün kar maşası, 

het er oj en ort amı  bi ze,  onun üzeri ne yapıl acak her hangi  bi r  t ezde büt üncül  bi r  pl an, 

bi r  son,  her  şeye cevap ol abil ecek t ek somut  bi r  cüml e öneril emeyeceği ni  göst eri r. 

Kent  sür ekli  bi r  deği şim,  dönüşüm,  yar atı cılık i çi ndedi r.  Kent  bi r  durum değil, 

sür eçtir; varlık değil ol uşumdur.  
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5.  SONUÇLAR 

Kaos düşüncesi ,  ol uş, bozul uş ve dönüşümün;  kı sacası  di nami k si st eml eri n 

kur amsall aştırıl ması dır.  Kaos,  düzenl eri n ve düzensi zli kl eri n bi r  ar ada ol duğu, 

dol ayı sı yl a bi rbi ri yl e et kileşi m i çi nde ol ar ak bi rbi rini  dönüşt ür düğü ort amdı r.  Bu ort am 

sayesi nde yaşam devam eder, yeni  dur uml ar a ayak uydur ur.  

Kent  de di nami k,  canl ı  bir  si st emdi r.  Bu yüzden varlı ğı nı  sür dür mesi  kaos ort amı na 

bağl ı dır.  İ nsanl arı n t opl umsal  hayall eri  doğr ult usunda kur duğu düzenl eri n ve bu 

düzenl eri n i çi ne al ı namayan,  bi r  kur al a bağl anamayan öt ekil eri n varl ı ğı  kenti n 

yaşama ayak uydur ar ak deği ş mesi ni sağl ar. 

Bu deği şi mi n ör nekl eri ni  t ari h boyunca bul mamı z mü mkündür.  Ör neği n,  aydı nl ama 

il e bili msel ,  akıl cı  düşünceni n beni msenmesi  sonucu kent  bili msel  ol ar ak 

t anı ml anmaya çal ı şıl mı ş, bu t anı m önce,  endüstril eş me ve st andartl aş ma il e her kes 

i çi n eşi t  hakl ar  sunan kent e,  daha sonr a,  st andartl arı n yaşamı n her  al anı nda 

belirl eyi ci  ol ması yl a monot onl uğa,  bu t ekdüzeli ği n kırıl mak i st enmesi  sonucu 

bi reyselli kl eri n ön pl ana çı ktı ğı  kent  i deall eri ne dönüş müşt ür.  Bi reyselli kl eri n t üketi m 

il e dest ekl enmesi  sonucunda kent  de t üketi m nesnesi ne dönüş müş;  zamanl a t ek bi r 

gerçek,  t ari h ve i deal  kal mayar ak,  herkese ai t  f arkl ı  fi ki rl eri n,  i deall eri n ve üt opyal arı n 

yer  bul abil di ği  het er oj en bi r  ort am ol muşt ur.  Bu dönüşümde düzenl eme çabal arı 

ol ar ak üt opyal arı n ve kural a bağl anamayan düzen dı şılıkl arı n öneml i bi r rol ü var dır. 

Günü müzde kenti n t anı mı  yapmak i st edi ğimi zde t ek bi r  düşünce üzeri nde 

anl aşamayı z.  Kenti  t anıml amak i st edi ği mi zde kenti n t üm dönüşüml eri,  günümüzdeki  

het er oj en,  kat manl aş makt a ve bi r  yandan düzenl enmekt e,  bi r yandan 

kar maşı kl aş makt a ol an açı k bi r si st em, metropol  karşı mı za çı kmakt adır.   

Met r opol ,  bi rçok üt opya,  i deal ,  fi ki r  doğr ult usunda,  yazılı  ol an ol mayan bi rçok nor ml a 

kor unuyor  ol sa da,  bu düzeni n i çi nde ve dı şı nda onunl a et kil eşi m i çi nde bi rçok al t 

düzen ve düzen hal i ne gel memi ş ol uşuml ar  vardır.  Bu dur um met r opol ün sür ekli 

har eket  hali nde ol ması,  denge dur umuna hi çbi r  zaman ul aş ma ması  anl amı na geli r. 

Dol ayı sı yl a metr opol  her zaman deği şecek,  dönüşecek,  bili nmezl er  i çi n pot ansi yel e 
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sahi p ol acak ve her  zaman ' yeni'  ni n ol uşabil eceği  canl ı  bi r  ort am ol acaktır.  Buna 

met r opol ün yar atı cı özelliği  denil ebilir.  

Yar atı cı  metropol ,  her  zaman düzen ve düzensi zliği n sı nırı nda,  bunl arı n etkil eşi mi yl e 

sür ekli  denge dı şı  bi r  dur umda kal ır.  Böyl eli kl e, dengeden uzakt a yenilikl er  ort aya 

çı kabilir.  Sür ekli  bi r  yapıl ma ve yı kıl ma gerçekleşti ği  i çi n yaşam,  yar atma hi çbi r 

zaman son bul maz.  

Bur adan,  düzen ve düzensi zli ği n bi rbi ri nden t ama men f arklı,  bi rbi ri nden kesi n 

çi zgil erl e ayrıl an kavr aml ar  ol duğu sonucu çı karılma mal ı dır.  Düzen  t amamen düzen 

geti r mez, düzen dı şılıkl ar da t ama men düzensi zli kl ere neden ol maz.  

Düzen dı şılıkl ar,  si st emi n t ama men düzensi z bi r dur uma gel mesi ne neden ol maz; 

aksi ne düzenl erl e et kil eşi mi  sonucu yeni  düzenl er  doğur abilir. Ör neği n, 

gecekondul ar,  başt a bi r  düzen dı şılıkken,  sonr adan nor ml arl a et kil eşi mi  sayesi nde, 

apart manl aşar ak mevcut  düzenden f arklı bi r düzen ve nor ml ar ol uşt ur muşl ar dır. 

Düzen de aynı  şekil de düzensi zli kl ere neden ol abilir.  Çünkü düzen kur ul ur ken t üm 

pot ansi yeli  bili nemez.  İ nsanl ar  kendi  yor uml arı nı  yapar ak sı nırl arı nı  geni şleti r;  düzen 

i çi nden düzen dı şılıkl ar  ort aya çı kar abilirl er.  Ör neği n,  İ st anbul  sil ueti.  Siluet,  asl ı nda 

nor ml arl a denetl enmektedi r.  Tek t ek bakıl dı ğında sil ueti  ol uşt ur an el emanl ar 

nor ml ar a uysa da hepsi yan yana, üst üst e bi r düzensi zli k ol uşt ur makt adır. 

Tüm bunl ar dan çı karıl abil ecek bi r  sonuç,  met ropol ün bi r  sür eç,  bi r  dönüşüm 

ol duğudur.  Metropol  bi r  dönüşümse,  dondur ul ar ak t anı mı  yapıl amaz.  Ona ekl enecek 

ol anl arı n da bunu yapmaya çal ı şması,  kenti  hi ç deği ş meyecek mi şçesi ne el e al ması 

ger eksi z bi r  çaba ol acaktır.  Aksi  t akdi rde kent  bi r  üt opya ol ur du ki ,  bu da onun 

donup kal ması, kendi  i çinde enerji si ni t üket er ek yok ol ması anl amı na gelirdi .  

" Böyl e bi r  ort amda kent e yeni  ekl enecek ol an,  yeni  mi marlı k,  hangi  özelli kl ere sahi p 

ol mal ı dır?"  " Mi marlı k al ıştıran mı,  ar aştıran mı  ol mal ı dır?",  sor ul arı günümüz 

mi marlı ğı nı  meşgul  eden sor ul ar dır.  Bu t ezde t anı ml anmaya çal ı şıl an metr opol  

ort amı,  bi ze bu konuda bazı  i puçl arı  ver ebilir:  Belirl eyi ci  nor ml ar a harfi  harfi ne uyan, 

genel  mi marlı k ort amı  i le uyum i çi nde ol an ve böyl ece t opl umca kabul  gör mesi  

kaçı nıl maz ol an bi r  mi marlı k,  doğal  bi r  ger eklili k veya sür eç ol an deği şi me duyar sı z 

kal ır  ve geli şmeye bi r  kat kı sı  ol amaz.  Bunun yanı nda,  mevcut  mi marlı k; ai t  ol duğu 

zamanı n düzeni ni n bi r par çası  ol duğundan,  her  düzen gi bi  belli  kabul l er 

çerçevesi nde i şl er.  Fakat ,  yaşam bu kabull erl e sınırlı  değil di r,  bekl enmedi k yönl er de 

geli şebilir.  Bu nedenl e,  mi marlı ğı n mevcut  düzeni n i çi nde kal ması,  dünyanı n hi ç 
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deği ş meyeceği ni  düşünmek  ol acaktır.  Fakat,  çağdaş mi marlı k yeni yi  ar aştır mal ı, 

mevcut  düzeni n dı şı ndan bi r  bakı ş açı sı  ar amal ıdır.  Genel  mi marlı k ort amı na ayak 

uydur mak ve kenti n deği şi mi ni n dı şı nda kal ar ak yok ol maya mahkum ol mak yeri ne; 

deği şi mi  yönl endi r meli ve öncü ol mal ı dır. 

Sonuç ol ar ak,  metropol ün kar maşası,  het er oj en ort amı  bi ze,  onun üzeri ne yapıl acak 

her hangi  bi r  t ezde büt üncül  bi r  pl an,  bi r  son,  her şeye cevap ol abil ecek t ek,  somut 

bi r  cüml e öneril emeyeceği ni  göst eri r.  Kent  sür ekl i  bi r  deği şi m,  dönüşüm,  yar atı cılı k 

i çi ndedi r.  Kent  bi r  durum deği l,  sür eçtir;  varl ık değil  ol uşumdur.  Bu ort amda 

gerçekl eştireceği mi z mi marl ı k da bu özelli ği göz ar dı et memel i di r. 
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