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METROPOL KENTLERDE OLUAN
ZAMANSIZ MEKANLAR OLARAK METROLAR

ÖZET
Metropoller için zaman ve mekanın etkileşimi son derece önemlidir. Hareket ve hızın
belirleyici olduğu günümüz kentlerinde yaşantı da buna uygun olarak
kurgulanmaktadır. Bu hızlı yaşam senaryosu içinde bireyin şimdiki zamanı
deneyimleyebilmesi son derece zordur. Yatayda olduğu kadar düşeyde de gelişen
metropollerde doğal zaman verilerinden yoksun, zamansız mekanlar
oluşmaktadırlar. Zamansız mekanlarda bireyin bellek oluşturması kolay değildir.
İçinde bulunduğu anı tam olarak deneyimleyemeyen birey, mekanı da
algılayamamaktadır.
Bu çalışma kapsamında, metropollerdeki zaman mekan ilişkilerini incelemek
amacıyla metrolar örnek olarak seçilmiştir. İçinde bulundukları kentten kopmuş ve
zamansız olarak tanımlanan metrolar, birey için yeni zamansallıkların ve
mekansallıkların yaratılabileceği deneysel mekanlar olarak düşünülmektedir. İçi
tasarımcısı tarafından doldurulabilecek karanlık bir boşluk olarak düşünülebilen,
hareketi ve hızı içinde barındıran metroların sahip oldukları potansiyeller, teknolojide
ve etkileşimli malzemelerdeki gelişimlerle tasarımlarına yansıtılmalıdır. Belirtilen
potansiyellerin tasarıma yansıtılması sonucunda da metrolar, günümüz kentlerinde
bireyin şimdiki zamanı deneyimleyebildiği, farklı bir mekansal deneyime sahip
olduğu, kaybolmadığı ama var olduğu şiirsel mekanlar olacaklardır.
Çalışmada, mekanın ve zamanın özelliklerini kavrayabilmek amacıyla yapılan
literatür araştırmasıyla, felsefe ve mimarlığın ilişkileri irdelenmeye çalışılmış,
tanımlanan kavramların mimari karşılıklarının neler olabileceğini göstermek
amacıyla çeşitli örneklere başvurulmuştur. Açıklanmak istenilen bazı durumları daha
iyi kavrayabilmek için farklı alanlar örneklem olarak seçilmiş ve bu alanlarda çekilen
kısa filmlerle konu derinleştirilerek açıklanmaya çalışılmıştır.
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SUBWAYS AS TIMELESS SPACES IN METROPOLISES

SUMMARY
The interactions between space and time are very important for metropolises. The
significative concepts like movement and speed constitute lives in today’s cities. In
this speedy life scenario, it is very difficult for a person to experience the present
time. In metropolises, which are grown up not only horizontally but also vertically,
timeless spaces, that are bare of natural time inputs, occur. It is not easy for a
person to constitute a memory in timeless spaces. A person, who can not
experience the present moment exactly, also can not perceive the space.
In this study, subways are choosen as an example in order to examine the relations
between time and space. Subways, which are considered as detachments and
timeless spaces, are conceived as experimental spaces where new spatial and
temporal experiences can be created. The potantials of subways, that can be
thought as dark voids which can be filled by its designer and accomodate movement
and speed, should be projected to their design with the developments in new
technologies and interactive materials. As a result of this projection to the design,
subways will be poetic spaces where a person can experience the present time and
has a new spatial experience without getting lost.
In order to comprehend the characteristics of space and time, a literature search
was done, the relationships between philosophy and architecture were examined
and some examples were found so as to show architectural equivalents to the
defined concepts in the context of this study. Some fields are choosen as samples
to comprehend some situations better and some short movies were shot in order to
explain the argument of this study in depth.
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1. GİRİ
Mimarlığın en temel kavramlarından birisi olan “mekan”ı zamandan bağımsız olarak
düşünmek mümkün değildir. Özellikle günümüz metropol kentlerinin oluşumunda bu
iki kavramın etkileşimi ve birbirleriyle olan ilişkisi önem kazanmaktadır. Mekan,
zamandan bağımsız olarak üretilemediği için zamanı tanımlayan unsurlar mekanın
tanımını da etkilemektedir. Aynı şekilde mekandaki değişimler de zaman algısını
farklılaştırmaktadır. Bu nedenle zaman-mekan ilişkilerini kavramak günümüz
metropol kentlerinin dinamiklerini, potansiyellerini ve sorunlarını anlamak açısından
önemlidir.
Metropoller, hızlı yaşam senaryoları üzerine kurulmuş çok katmanlı yapılardır.
Hareket ve hızın tetikleyici olduğu böyle bir ortamda “algı” ve “bellek” son derece
önemli kavramlardır. Kısa sürede üretim ve tüketim, bir noktadan diğer bir noktaya
en kısa sürede ulaşım metropol kentlerin hızla olan ilişkisini vurgulayan
kavramlardır. Hızlı hareket odaklı bu yaklaşımlar zamanı en düşük seviyeye
indirmeyi hedeflerler. Zamandan tasarruf gibi gözüken bu durum algıda ve
dolayısıyla bellekte eksilmelere neden olmaktadır. Mekanikleşen insan kazandığı
dakikaların hesabını yaparken kaybettiklerinin farkında değildir. Bu durum kendisini
çeşitli yollarla ortaya çıkartsa da birey bunun temel nedeninin farkında olmayabilir.
Kentsel

hafıza

kaybına

sahip

birey,

zamanla

kendisini

yaşadığı

kentte

konumlandıramamaya başlar. Mekanın zamanla olan yakın ilişkisi içinde farklılaşan
zamanı da kavrayamayan birey giderek bulanıklaşan bir zaman-mekanın içinde
kaybolur. Zamansız mekanlarda geçirilen süre arttıkça bu durumun şiddeti de
artmaktadır.
Hızlı hareket ağlarına sahip metropollerde ulaşımı daha hızlı hale getirmek amacıyla
yapılmış

metrolar

zaman-mekan

bağlamında

“zamansız

mekanlar”

olarak

tanımlanabilirler. Yer üstüyle, dolayısıyla kentle, çıkış noktaları haricinde hiçbir
etkileşimi olmayan bu yer altı mekanları, zamanın en temel tanımlayıcılarından olan
doğadaki değişimlerden koparılmıştır. Bu nedenle bu mekanı deneyimleyen birey
zamanı sadece kolundaki saatten takip edebilmektedir. Gündüz/gece gibi ışık odaklı
doğal zaman verilerinden yoksun olan bu mekanlar zamansızdır. Zamansız
olmalarının yanı sıra yer üstüyle ilişki kurma, kentsel olma, kendine özgü ve farklı
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olma gibi konularda da sorunlara sahip bu mekanlarda görsel algıda farklılık
yaratmak son derece zordur. Görsel algıda çeşitliliğin olmamasının yanı sıra
zamanın

bulanıklaşması

sonucunda

bireyde

bellek

oluşamamaktadır.

Oryantasyonun ve yön bulmanın son derece zor olduğu bu yer altı mekanlarında
metropol insanı çeşitli haritalara ve işaret sistemlerine bağımlı hale gelmiştir. Bu
sistemler olmadan bireyin kendisini konumlandırması ve yönünü bulması son derece
zordur. Bu durum hafıza kaybına sahip bireyde tedirginlik yaratmaktadır. Metro
tasarımları zaman-mekan-bellek etkileşimi içinde yeniden gözden geçirilirse bu
sorun ortadan kaldırılabilir. Kentsel bellek oluşturmak konusunda zorlanan birey en
azından bu mekanlarda kendisini daha konforlu hissedebilir.
Bu bağlamda birinci bölümde zamanın tanımı üzerinde durulmuştur. Felsefe
tarihinde ortaya çıkan farklı zaman tanımları, zaman-mekan ilişkileri açısından
irdelenerek “zamansızlık” kavramı açıklanmaya çalışılmıştır. Geçmiş- bugün-gelecek
ilişkisi içinde bireyin kendini konumlandırması hem zaman-mekan ilişkisi açısından
hem de zaman-mekan-bellek ilişkisi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle
kentsel zaman, kişisel zaman, biyolojik zaman gibi farklı zaman tanımlarına ve
açılımlarına yer verilmiştir.
İkinci bölüm zamanla ilişkisi çerçevesinde mimarinin en temel kavramı olan “mekan”
üzerine kurulmuştur. Mekanın tanımı ve farklı zaman-mekan ilişkileri çeşitli örnekler
üzerinden açıklanmaya çalışılmış, mekanın bireyle olan yakın ilişkisini vurgulayan
“varoluşsal mekan” üzerinde durulmuştur. Zamansız mekanların tanımı yapılarak
metropol kentlerdeki örnekler üzerinde bu konu açıklanmaya çalışılmıştır.
Üçüncü bölümde zaman ve mekanla yakın ilişkisi olan “algı” ve “bellek” kavramları
üzerinde durulmuştur. Algının tanımı yapılarak mimarlık için son derece önemli olan
“görsel

algı”

ile

“mekansal

algı”

tanımlanmış,

metropollerin

en

belirleyici

unsurlarından olan hareket ile algının ilişkisi farklı durumlar ve örnekler üzerinden
açıklanmaya çalışılmıştır. Belleğin tanımının yapılmasıyla bellek oluşumunu
etkileyen faktörler ile hareket - algı - bellek ilişkisi araştırılmıştır. Zamansız
mekanlardaki oryantasyon problemine değinilerek bu mekanlardaki bellek yitimi
sorunu ortaya konulmuştur
Son bölümde ise bütün bu ilişkileri ve kavramları daha iyi ortaya koyabilmek ve
açıklayabilmek için örneklem alanı olarak seçilen metrolar üzerinde durulmuştur.
Zaman-mekan-hareket-algı ilişkileri içerisinde metropol kentlerde ortaya çıkan
oryantasyon ve yön bulma sorunu metrolar üzerinden incelenmiştir. Oryantasyonun
tanımı yapılarak, algısal ve bilişsel sürecin oluşumu üzerinde durulmuştur. Bilişsel
2

haritalar ve işaret sistemleri üzerinden mimari mekanda oryantasyon ve mekanbirey-bellek ilişkileri irdelenmiştir. Zamansız mekan olarak tanımlanan metroların
tasarımlarının tarihçesine bakılarak geçmişten bugüne herhangi bir değişimin olup
olmadığı araştırılmıştır. Tarihsel süreç içerisinde kent tanımının ve dinamiklerinin
değişmesine karşılık metro tasarımlarında belirgin bir farklılaşmanın ortaya
çıkmaması durumu üzerine, mevcut bazı metro örnekleri zaman-mekan-bellek
bağlamında incelenmiştir. Metroların kentsel olma durumu tartışılarak birey-mekan
ilişkisi bu örnekler üzerinden yeniden tanımlanmıştır. Günümüz metropol kentlerinde
yaşayan, kentsel hafıza oluşturamayan bireylerin sorunlarına değinilerek bu
sorunları ortadan kaldıracak yeni tasarım önerilerinin neler olabileceği yine metro
örneği üzerinden tartışılmıştır.
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2. FELSEFE TARİHİNDE ZAMAN
Günümüz mimarlık tartışmalarının temel eksenini, zaman ve mekanın ilişkileri
oluşturmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönemi, kentleri ve mimarlığı daha iyi
kavrayabilmek için bu iki kavramın karşılıklı etkileşimini incelemek faydalı olacaktır.
Sanayi devriminin birçok açıdan dönüm noktası olduğu tarihsel süreçte, mekanla
birlikte zamanın da tanımında değişimler olmuştur. “Zamansızlık” kavramı “ebedi
olma” anlamının yanında, zamana ait referansları içermeme, zamandan yoksun
olma anlamlarını da yüklenmiştir. Bu yeni anlamın ortaya çıkmasında mimari
tasarımının temelinde yer alan mekanda meydana gelen değişimlerin payı büyüktür.
Günümüz büyük kentlerinde “Zamansız mekanlar” olarak tanımlanan bu alanlar,
metropol insanının sıkça deneyimlediği ve çeşitli problemlerle karşılaştığı alanlardır.
“Zamansız mekanlar”ın tanımını iyi yapabilmek için, zamansızlık kavramıyla ne
kastedildiğini açıklamak gerekir. Bu nedenle de felsefe tarihinde filozofların zamanmekan bağlamında farklı zaman tanımlarına göz atmak yararlı olacaktır.
Doğan Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü’nde zamanı şu şekilde tanımlar:
“Zaman, yerkabuğunun geçirdiği gelişimde saptanan ve taşıllara göre dörde ayrılan geniş
evrelere denir. Bu evrelerin en eskisi birinci, ondan sonra gelen ve sürüngenlerin fazla
çoğalması ve kuşlarla memelilerin ortaya çıkması ile ayrılanı ikinci, eosen, oligosen, miyosen
ve pliyosen dizgelerini içine alanı üçüncü; içinde bulunduğumuz sonuncusu da dördüncü
zaman diye adlandırılır (Hasol, 2002, s.503)”

Mimarlık sözlüğü olmasına karşın bu tanım jeolojik bir tanımlamadır ve zamanmekan ilişkilerini içermemektedir. Buna karşın, dünyanın oluşumundan günümüze
kadar geçen süreyi tarif etmesi açısından önemlidir. Sadece zaman ve uzay içinde
hareket edebilen maddenin genel varlık biçimi uzayla birlikte zamandır, dolayısıyla
maddeden bağımsız zaman ve uzay olamayacağı gibi, zaman ve uzay dışında da
madde olamaz (Hançerlioğlu, 1994, s.471-472). Uzay-zaman kavramına dayanan
Einstein’ın görecelik teorisi zamanı ve uzayı birlikte ele alır. Bu teoriye göre ard arda
gerçekleşen iki olay, bu iki olayı da gözlemleyen kişinin hareketine bağlıdır ve bu
hareket uzay ve zamanı birlikte içerir (Lacey, 1986, s.229).
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Ard ardalığın ve sürekliliğin önemli olduğu Eski Yunan felsefesinden sonra
Rönesans’la birlikte kozmik ve mekanik olarak değer kazanan zaman sorunu felsefe
tarihinde ilk kez Parmenides tarafından ele alınmıştır. Zamanın öznel olarak var
oluşu, Newton’dan sonra Einstein’ın görelilik kuramı ve zamanla ilgili geliştirdiği
teorilere gelinceye kadar Kant’la birlikte Alman İdealizmi’nde ağırlık kazanmıştır.
Zamanı bilinçle ilişkilendiren Bergson’da dış zaman yerine iç zaman ve süre
önemlidir. Nesnenin, algının birliğine dayanarak bilinçte oluştuğunu öne süren
Husserl’in fenomenolojik yaklaşımında nesne-zaman ilişkisi önem taşır. Zamanı
varlığa açılan kapı olarak tanımlayan Heiddeger ise bu kavramın soyutluktan
kurtulması gerektiğine inanır (Sözen, 1996, s.5-6).
2.1. Elealı Zenon
Uzay ve zamanın sonsuz bölünebildiğini kabul etmenin çeşitli güçlüklere yol
açacağına dikkat çeken Elealı Zenon, bazı önermelerde bulunur. Ona göre uçan ok
durmaktadır. Bu önermesiyle, iki nokta arasındaki hareketinin her anında belirli bir
noktada duran okun yolun bütününde duracağını savunur (Kirk, vd., 1983, s.273).
Anı yakalamak olarak adlandırdığımız fotoğrafların arka arkaya dizilmesiyle elde
edilen hareketli görüntüler Elealı Zenon’un önermesini akla getirmektedir. Hareketsiz
olan, sadece o anı resimleyen fotoğraflar, ardışık olarak dizildiklerinde hareketli gibi
algılanmaktadırlar (Cekil 2.1.1). Bu dizilimde yapılacak herhangi bir değişiklik
hareket algısında da değişime neden olacaktır. Geçmişten geleceğe doğru hareket
ettiğini düşündüğümüz zamanı bu sayede farklı bir algıyla deneyimleyebiliriz. Bu
farklı deneyimlerin zaman-mekan algısı üzerinde de yeni açılımlara önderlik
edebileceği düşünülmektedir. Bu amaçla Taşkışla binası içinde hazırlanan kısa
filmde; an, süre gibi farklı zaman bileşenleri ile birlikte, her birinin bir “an”ı gösterdiği
düşünülen fotoğrafların farklı dizilimiyle çeşitli mekan algıları oluşturulmuştur.
“Anlar”, “Süreler”, “Bilinen Zaman” ve “Tersinir Zaman” olarak dört farklı bölümden
oluşan filmde zaman’ın hareket, mekan ve algıyla olan ilişkisi incelenmiştir (Cekil
2.1.2).
Bireyin edilgen olarak hareket ettiği metrolarda da bu durum potansiyel olarak
değerlendirilebilir. Hareket eden bir araç içinde bulunan birey, hareketsiz olmasına
rağmen metronun hareketiyle farklı deneyimlere sahip olabilir. Bu noktada dünyanın
farklı şehirlerindeki metrolarda kullanılan animasyon reklamlar iyi bir örnek olarak
incelenebilir (Cekil 2.1.3 ve Cekil 2.1.4). Metronun ilerlediği tünelin duvarlarına
yerleştirilen

ardışık

fotoğraflar

metronun

hareketi

sayesinde

animasyona

dönüşmektedir ve hareket etmeyen birey metronun penceresinden izlediği bu
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ekil 2.1.1: Taşkışla’da Zaman-Mekan, Kısa film, Ozan Avcı, 2008.

ekil 2.1.2: Taşkışla’da Zaman-Mekan, Kısa filmden kareler, Ozan Avcı, 2005.
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animasyonla hareketi hissedebilmektedir. Elealı Zenon’un önermesindeki bu durum,
metrolarda bir potansiyel olarak değerlendirilebilir ve farklı mekansal deneyimler
elde edilebilir.

ekil 2.1.3: New York metrosunda reklam (http://www.youtube.com/watch?v=N2VQHpIxxUs&feature=related)

ekil 2.1.4: Tokyo metrosunda reklam (http://www.youtube.com/watch?v=cNhSpV25PE4)

2.2. Augustinus
Augustinus’un zamanla ilgili düşüncelerini anlattığı kitabında Paul Ricoeur, “Nedir
gerçekten zaman?” sorusuyla zamanın fenomenolojisine ontolojik açıdan yaklaşır.
Cimdiki zaman ortalıkta olmadığına, geçmişin artık varlığı kalmadığına ve geleceğin
henüz gelmemiş olmasına bakılırsa zamanın varlığı yoktur. Fakat bizler dilin
gündelik kullanımı içinde zamandan varmış gibi söz ederiz. Geçmiştekilerin önceden
var olduklarını, gelecektekilerin var olacaklarını, şimdiki şeylerin ise geçmekte
olduklarını söyleriz. Geçmek bile bir varlık belirtisidir (Ricoeur, 2007, s.30-31).
Zamanın varlığı üzerine düşünen Augustinus, “Olmayan bir şey nasıl ölçülebilir?”
diye sorar. Bunu cevaplarken yine dile başvurur ve kullandığımız uzun zaman, kısa
zaman gibi tanımlamalara dayanarak bir biçimde zamanı gözlemlediğimiz ve
ölçebildiğimiz sonucuna varır. Zamanı geçmiş, şimdi, gelecek üçlemesiyle ele alan
Augustinus önceleri ölçülenin geçmiş ve gelecek olduğunu reddediyormuş gibi
görünür fakat sonra geçmiş ile geleceği anımsayış (bellek) ve bekleyiş aracılığıyla
şimdiki zamanın içine oturtarak bu sorunu ortadan kaldırır. Uzun bir gelecek ve
geçmişi, bekleyiş ve anımsayış alanlarında ele alarak bunu yapar. Burada
anımsayış ve bekleyiş şimdiki zamanın özellikleri olarak ele alınır. Cimdiki zaman
geçmişe ve geleceğe karşıt olarak sunulduğu için henüz üçlü bir şimdiki zaman
anlayışı ortaya çıkmamıştır. Peki şimdiki zaman nedir? Yüzyılın bütünü aynı anda
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şimdiki zaman olabilir mi? (Augustinus, 2007, s.47-51). Cimdiki zamanın tanımı
üzerine düşünmeye bu sorularla başlayan Augustinus şöyle devam eder:
“Yalnızca geçmekte olan yıl, şimdiki zamandır; ve yıl içinde ay; ay içinde gün; gün içinde de
saat şimdiki zamandır. Bu bir tek saat bile yakalanamayacak parçacıklar halinde geçer: Bir
saat içinde uçup gitmiş olan her şey geçmiş, kalanlar ise gelecektir' Artık daha fazla küçük
parçaya bölünemeyecek bir zaman öğesi tasarlayabilirsek işte o öğeye şimdiki zaman
diyebiliriz (Ricoeur, 2007, s. 32-33).”

Geçmiştekilerin ve gelecektekilerin varlığını kabul etmemiz durumunda nerede
oldukları sorusu ortaya çıkmaktadır. Augustinus bu soruya gelecek ve geçmiş şeyler
ne ve nerede olurlarsa olsunlar sadece şimdiki zaman olarak vardırlar diye yanıt
vermektedir. Böylece şimdiki zaman; geçmiş zaman ile gelecek zaman çizgisi
üzerine yerleşmiş ve bir iç çoğulluk taşımaya hazır hale gelmiştir. Ruhumuzun içinde
bu üç zaman kipi de vardır, bu nedenle şimdiki zaman, geçmişe, şimdiye ve
geleceğe ilişkin şimdiki zaman olarak tanımlanabilir (Cekil 2.2.1). Geçmişin
öykülenmesi anımsayış, yani bellek, şimdiye ilişkin şimdiki zaman bakış, görüş ve
geleceğe ilişkin şimdiki zaman da bekleyiş olarak tanımlanabilir. Bellekte bazı
imgeleri geçmişe ilişkin şeylerle ilişkilendirmek gerekir. Bu izler şu anda varlıklarını
sürdürürken aynı zamanda geçmişteki şeyler için de geçerliliklerini korumaktadırlar.
Bu sayede geçmiştekiler hala bellekte varlıklarını sürdürürler (Ricoeur, 2007, s.3739).
Augustinus’a göre bizler zamanları geçip gittikleri an ölçüyoruz. Geçip giden şey de
bölünemeyen an ya da nokta anlamındaki şimdiki zamandır. Buradaki geçme eylemi
gelecek zamandan gelip, şimdiyi aşıp, geçmiş zamana doğru hareket etmektir. Bu
aşarak geçme eylemi, farklı zaman aralıkları arasındaki ilişkilerin “zaman
uzamları”yla ilgili olduğunu doğrulayarak zamanın ölçümünün belirli bir uzam içinde
yapılabileceği sonucuna ulaşır (Ricoeur, 2007, s. 42).

ekil 2.2.1: Geçmiş – Cimdi – Gelecek, grafik çalışma, Ozan Avcı, 2008.
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Zamanın sadece geçtiğinde algılanabilir ve ölçülebilir olduğunu vurgulayan
Augustinus’un bu tanımlamalarının hareket ve süre kavramlarıyla da ilişkili olduğu
sonucu çıkartılabilir. İnsan ruhundaki hareketin yanında gökcisimlerinin düzenli
hareketini düşünmeyen Augustinus, zamanın hareketin kendisi olmadığını, hareketin
ölçümü olduğunu söyler. Hareket durabilir ama zaman duramaz. “Eğer bir cismin
hareketini zaman ile ölçüyorsak ve gökcisimlerinin hareketi de değişken olarak kabul
ediliyorsa, o halde zamanın yayılımının ruhun dağılımı olması gerekir.” diyen
Augustinus’tan önce Plotinos da bunu söylemiştir ama o insanın ruhunu göz önünde
bulundurmamıştır. Kısacası, üçlü şimdiki zamanı yayılım olarak düşünmek gerekir.
Bu anlamda Husserl, Heidegger ve Merleau-Ponty de Augustinus’un izinden
gitmişlerdir (Ricoeur, 2007, s.45-46).
Augustinus, zamanın ölçümüyle ilgili daha önceki öne sürümünde zamanı geçtiği
anda ölçtüğümüzden bahseder ve şimdiki zamanın içindeki çoğulluğu ve
parçalanmayı geçişin kendisinde, aşarak geçişte aramak gerekir diye vurgular. Bu
konuyla ilgili olarak ard arda titreşen iki ses, titreşimi henüz bitmiş ses ve titreşmekte
olan ses örneklerini vererek üçlü şimdiki zamanın parçalanmasını açıklamaya
çalışır.
Birinci örnek olarak titreşmeye başlayan, titreşmeye devam eden ve sonunda
titreşimi biten bir ses ele alınır. Sesin titreşiminin bittiği andan itibaren bu titreşimden
söz edilebilir. Geleceğin henüz tamamlanmamış olması geçmiş olarak, sesin şimdisi
olan titreştiği an da yitip gitti diye adlandırılır. Ses geçip gittiği an ölçülebilir fakat bu
ölçüm sırasında da ses geçmeye devam etmektedir, yani hareket etmektedir.
Buradaki şimdiki zaman, noktasal şimdiki zaman değildir, yayılımı ve yönelimi olan,
yaşayan şimdiki zamandır (Ricoeur, 2007, s.47-48).
İkinci örnek olarak titreşmekte olan ses ele alınır. Augustinus: “ Titreştiği anda
ölçelim onu” der. Bu durumda titreşimin bitmesinden geçmişteki gelecekte söz
edilmektedir. Titreşimi kesildiği an geçmiş olacak ve ölçülebilecek bir şey olmaktan
çıkacaktır. Buradaki sorun; geçişi, akışı sürerken ölçmenin olanaksız oluşudur.
Ölçülebilir bir aralığın olması için, ölçülen şeyin hareket etmemesi, yani durması
gerekir (Ricoeur, 2007, s.48).
Zamanın ölçümüyle ilgili olarak farklı tanımlar ortaya koyan bu iki örneğin ardından,
“geçen zamanı hem durduğunda hem de sürerken ölçmenin bir yolu var mıdır”
sorusuyla araştırma farklı bir yöne kaydırılmıştır. Ölçme sorunu ile üçlü şimdiki
zaman arasındaki uyum sadece bu örnekte, yani bir dizenin ezbere okunması
örneğinde, dile getirilmiştir. Bu örnekte, önceki örneklerde dikkate alınmamış olan
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geçmişe yöneliş ve anımsayış da göz önünde bulundurulmuştur. Augustinus, artık
var olmayan ya da henüz var olmamış hecelerden değil de onların bellekteki
izlerinden ve bekleyişteki göstergelerinden söz etmemiz gerektiğini belirtir ve şöyle
devam eder:
“Onların kendisini ölçmüyorum, onlar artık yoklar; belleğim içinde yer etmiş olan bir şeyi
ölçüyorum (Ricoeur, 2007, s.49).”

Böylece, zamanın ölçümünün dış hareketin ölçümünden bağımsız olduğu anlaşılmış
olur. Ayrıca ruhun içindeki uzun ve kısa zamanı kıyaslamayı sağlayan sabit öğe de
bulunmuştur. İz-imge ile birlikte asıl önemli olan fiil artık geçmek değildir, varlığını
sürdürmektir. Ceyler geçerken bireyde kalan izlenimler, anlar geçtikten sonra da
varlıklarını sürdürürler. Ölçülen şey de bu varlığını sürdüren şeydir, çünkü oradadır.
Zamanın uzamı genişleme ve yayılma olarak tanımlanabilir. Bu da kendi içinde bir
yönelim içerir. Böylelikle zaman içeriden harekete, yani ruha ilişkin biçimine bağlanır
(Ricoeur, 2007, s.50). Cimdiki zaman, noktasal bir an ya da bir geçiş anı değildir,
varlığı şimdide olan bir yönelimdir. Bu yönelim, geçmişi geleceğe iter. Bunu,
geleceği tüketip her şeyin geçmiş olmasını sağlayana kadar, geçmişi büyütüp
geleceği azaltarak yapar. Yani “Ruhun beklediği şey, dikkat ettiği şeyi aşarak,
anımsadığı şeye geçer.” (Ricoeur, 2007, s.51).
Augustinus bütün bu kavramları şu örnekte bir araya getirir:
“Bildiğim bir ilahiyi söylemeye hazırlanıyorum. Söylemeye başlamadan önce, beklentim bu
ilahinin bütününe yöneliktir; ama, ilahiye başladığımda, beklentimin saptadığı öğeler geçmişe
atıldıkları an, bu kez belleğim onlara yönelir; ve etkinliğimin canlı güçleri, söylemiş
olduklarımdan ötürü belleğe doğru, söyleyeceklerimden ötürü de beklentiye doğru yayılırlar.
Bununla birlikte, dikkatim oradadır, varlığını sürdürmektedir; ve gelecek olanı geçmiş zaman
durumuna geçirecek olan da bu sürmekte olan dikkatimdir. Bu eylem ne kadar ilerlerse ve
ilerlerse, bekleyiş o oranda kısalır, anımsayış da o oranda büyür, ta ki bekleyiş bütünüyle sona
erene, eylem bütünüyle bitip anımsayışa geçene dek (Ricoeur, 2007, s.52).”

Kısacası, geleceği geçmişe geçiren şey, insanın aklında şimdide var olan yöneliştir
(Ricoeur, 2007, s.53) (Cekil 2.2.2).
2.3. Hegel
Kant’da olduğu gibi Hegel’de de zaman mekandan daha üstündür. Zaman kavramını
hareketle ilişkilendiren Hegel felsefesinde her şeyin aslı olan idea kendini ya mekan
veya doğada, ya da zaman veya tarihte geliştirir. Doğa, ideanın mekanda hareketsiz
kalmış halidir, zaman ise ideanın hareketidir. Bu hareketten ortaya çıkan tarih,
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ekil 2.2.2: Yönelim Olarak Cimdiki Zaman, grafik çalışma, Ozan Avcı, 2008.

“doğada uykuya yatmış ideanın” kendi bilincine varmasını mümkün kılacaktır. Bu
nedenle “canlılığın, ruhsallığın ve tinselliğin” temel ilkesi zamandır, mekan
değildir.Anımsayış ve bekleyiş kavramlarında yoğunlaşan Augustinus’dan sonra
Hegel de, bu kavramları bireyle ilişkilendirerek, insanın bekleme ve anımsama ile
belirli bir zaman anına bağlanmadan geriye ve ileriye doğru hareket edebileceğini
söyler (Koçak, 1992, s.15).
Kavram ve zamanı özdeşleştiren ilk kişi olan Hegel bu durumu şöyle açıklar:
“ Zamana gelince, zaman empirik olarak mevcut olan kavramın kendisidir (Kojeve, 1994,
s.110).”

Hegel’e kadar, zamandaki hareket gelecekten gelip, şimdiyi aşarak geçip, geçmişe
doğru ilerlemektedir (Cekil 2.3.1). Hegel felsefesinde ise zamandaki hareket ters
yöndedir, geçmiş yoluyla şimdiye uzanarak geleceğe yol açmaktadır (Kojeve, 1994,
s.112) (Cekil 2.3.2). Bir şeyi istiyor olmak, yok olanı var etmek anlamındadır. Bu da,
geleceğin şimdi içinde varlığı demektir. Bundan dolayı, varlığın içinde bulunduğu
zaman, geleceğin öncelik kazandığı bir zamandır (Sözen, 1996, s.26).
Zamanla ilişkili kavramlara yer verdiği en ünlü eserleri Ansiklopedi’nin içindeki “Doğa
Felsefesi” bölümünde Hegel, mekan içindeki noktaların, çizgilerin ve düzlemlerin
zaman içinde yer aldıklarını söyler ve mekanın gerçeğinin zaman olduğunu vurgular.
Hegel’e göre bizim farkında olduğumuz şey “buradaki şimdi”dir, noktalar ve anlar
değildir (Hegel, 1970, s.229).
Zamanı “Olduğunda olmayan ve olmadığında da olan varlık ve sezgilenen oluş”
olarak tanımlayan Hegel, bu tanımlamada olanın, yani bugünün, olmayana, yani
geçmişe nasıl dönüştüğünü; yine olmayan olarak geleceğin nasıl olan, yani bugün
halini aldığını açıklar (Hegel, 1970, s.229-230). Bilinçte zamanın önemine değinen
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Sartre da bilinci diyalektik olarak çok benzer bir biçimde tanımlar. Sartre’a göre bilinç
“olanın olmadığı, olmayanınsa olduğu”dur. Burada vurgulanmak istenen bilincin
zaman süresince değişken olduğudur (Mays, 1997, s.66).

ekil 2.3.1: Zamanın Gelecekten Geçmişe Doğru Hareketi, grafik çalışma, Ozan Avcı, 2008.

ekil 2.3.2: Zamanın Geçmişten Geleceğe Doğru Hareketi, grafik çalışma, Ozan Avcı, 2008.

Doğa Felsefesi isimli eserinde Hegel, zamanı; mekan gibi duyarlılığın veya sezginin
saf hali olarak tanımlar ve şöyle devam eder:
“Her şeyin zaman içinde ortaya çıktığı ve yıkılıp gittiği söylenir, öyle ki her şeyden
soyutlandığında, yani zamanın ve uzamın içeriğinden soyutlandığında, arkada bir tek boş
zamanla boş uzam kalmış olur, başka deyişle, zaman ve uzam dışsallığın soyutlaması olarak
konumlandırılmıştır, zaman ve uzam sanki kendileri için varmışlar gibi tasarımlanmışlardır.
Ama her şey zaman içinde ortaya çıkıp yıkılıp gitmez, zamanın kendisidir bu oluş, ortaya çıkış
ve yıkılıp gidiş (Hegel, 1970, s.230).”

Hegel’e göre zaman, her şeyin içinde bulunduğu, bir akımın etkisiyle oluşup sonra
yok oldukları bir kap değildir (Cekil 2.3.3), bu yıkılıp gitmenin soyutlamasıdır. Ceyler
sonlu oldukları için zamanın içinde yer alırlar, bu nedenle yıkılıp gitmezler, zamansal
olan onlardır. Zamanı oluşturan da gerçek şeylerin sürecidir (Hegel, 1970, s.230-
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231). Kısacası Hegel için zaman, sonu olan şeylerin değişme sürecidir (Cekil 2.3.4),
şeylerin içinde oldukları herhangi bir madde akımı değildir (Mays, 1997, s.67).

ekil 2.3.3: Zaman, grafik çalışma, Ozan Avcı, 2008.

ekil 2.3.4: Hegel’e göre zaman, grafik çalışma, Ozan Avcı, 2008.

Zamanı bu şekilde tanımlayan Hegel’in şimdi anlayışı da diyalektik bir bağlantıyla bir
araya getirilmiş geçmiş, bugün ve geleceğin ayrılmaz bütünlüğüne dayanır. Ona
göre bugünün var olmasının tek sebebi geçmişin olmamasıdır, varlığının varlık
olarak olmaması da gelecektir (Hegel, 1970, s.235). Bugün, bireysel olarak hiçbir
şey olamamasına rağmen, harika bir istekte bulunur, bunu dile getirir getirmez de
her şeyi dışarıda bırakan kendini beğenmişliği kuvvetini kaybeder ve yok olur
(Hegel, 1970, s.231). Zaman kavrayışımızı ortaya çıkaran da olayların değişken
kimliğidir. Bugünkü olayın adı konulduğunda, olmaya son verip geçmiş halini alır.
Yani Hegel’e göre zamanın gerçeği, amacının gelecek değil de geçmiş olmasıdır
(Hegel, 1970, s.240).
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Geçmiş, bugün, gelecek olarak sınıflandırılabilecek zamanın boyutlarının öznel olan
deneyimsel kimliğini de ortaya koyan Hegel, bu boyutların sadece umutta, korkuda
ve bellekte öznel tasarımlamada gerekli olduğunu söyler (1970, s.233). Örneğin
ülküsel bir kimliğe sahip olan içinde bulunduğumuz saat dakikalarla saniyelere
bölünebilir, bu nedenle de “bir araya getirilmiş çokluk” olarak tanımlanabilir. Diğer
taraftan güncel zaman deneyimimizde geçmiş, bugün ve gelecek beklentiye ve
belleğe sımsıkı bağlıdırlar (Mays, 1997, s.69).
Zamana var oluşsal bağlamda yaklaşan Heidegger, Hegel’in zamana ilişkin bu
görüşlerini “Varlık ve Zaman” isimli eserinde tartışır (1967, s.480-486). Zamanın
anında yaratıcı bir kimliğe sahip olduğunu savunan Heidegger; geçmişi, bugünü ve
geleceği “konum dışı” olarak tanımlar ve zamanın bu klasik uğraklarını güncel
deneyimimizin terimleriyle açıklar, mekansallaştırılmış bir zaman boyutu boyunca
uzanan noktalar olarak betimlemez. Geçmişi anılarımız, geleceği de beklentilerimiz
ve tasarılarımız olarak tanımlayan Heidegger, bugüne değil de geleceğe önem verir.
Deneyimsel ya da konum dışı olarak tanımlanan bu zamansal aşamalar da,
geçmişin, bugünün ve geleceğin yerlerini alırlar (Heidegger, 1967, s.377).
Zamanı kavramanın ilk yolunun Aristoteles Fizik’inde karşımıza çıktığını savunan
Heidegger’in zamanla ilgili düşüncelerini derinleştirmeden önce Aristoteles’in Fizik
isimli yapıtındaki zaman tanımlamalarına bakmak faydalı olacaktır.
2.4. Aristoteles
“Fizik” isimli kitabında Aristoteles zaman konusuna zamanın varlığını irdeleyerek
başlar. Ona göre zamanın bir parçası var olmuştur, artık yoktur; ötesi parçası ise var
olacaktır, henüz yoktur. Hem incelenen herhangi bir zaman, hem de sınırsız olan
zaman şu anda var olmayan bu parçaların bileşimidir, var olmayanların bileşiminden
oluşan bir şeyin varlığından söz etmek de pek olanaklı değildir. Diğer taraftan,
parçalanabilir bir özelliğe sahip zamanın parçalarından biri olup bitmiş, diğeri ise
olacaktır. Yani hiçbiri yoktur. Aristoteles’e göre şimdiki an zamanın bir parçası
değildir, çünkü “parçanın bir ölçüsü vardır, bütünün parçalardan kurulması gerekir,
oysa zaman şimdiki anlardan oluşmuş gibi görünmemektedir” (Aristoteles, 2007,
s.11).
Zamanı evren bütününün devinimi olarak tanımlayan Platon’un bu sözlerinin
ardından Aristoteles bu konunun üzerinde durulması gerektiğini düşünür ve şöyle
der:
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“Madem ki zaman bir devinim, bir değişme diye düşünülüyor, bunun üzerinde durmak gerekli.
İmdi her bir nesnenin değişmesi ve devinimi salt o değişen nesnenin içindedir ya da o
devinen, değişen nesnenin bulunduğu yerdedir. Oysa zaman hem her yerde hem de her
nesnede aynı biçimde. Ayrıca değişme daha hızlı, daha yavaş olur, zaman ise öyle değil,
çünkü hızlı ile yavaş aslında zaman ile belirleniyor, kısa zaman içinde çok devinen nesne hızlı,
uzun zaman içinde az devinen nesne yavaştır. Zaman ise ne niceliği ne de niteliği açısından
bir zamanla belirlenir. Demek ki zaman bir devinim değil, bu açık (Aristoteles, 2007, s.14).”

Zamanın devinim olmadığını söyleyen Aristoteles, onun değişimden de bağımsız
olmadığını vurgular. Bunu, gündelik hayatımızda düşüncelerimizde herhangi bir
değişiklik olmadığında veya değişmenin farkına varmadığımızda zamanın da
geçmediğini düşünmemizle açıklar. Sardenya’da uyanıkken uyudukları anlatılan
kahramanlar için de durumun böyle olması gerektiğini söyler, “çünkü onlar
duyumsadıklarından ötürü aradakini atıp önceki an ile sonraki anı birleştirip tek
yaparlar.” An olarak adlandırdığımız şey değişik bir şey yerine aynı ve tek olsaydı
zaman olmazdı, aynı şekilde farklı olmasından dolayı duyumsanmadığı için aradaki
‘ara an’ın zaman olmadığı düşünülür (Aristoteles, 2007, s.15). Aristoteles’in bu
tanımlamaları günümüzün metropol kentlerinde sıkça karşılaştığımız “şimdiki
zamandaki

sıkışma”

durumuyla

yakından

ilgilidir.

Cimdiki

zamanı

deneyimleyemeyen birey tıpkı Sardenyalı kahramanlar gibi uyuklamaktadır ve
önceki an ile sonraki anı birleştirdiğinde ortaya çıkan imgeyi kavrayamamaktadır, bu
nedenle de bocalamaktadır. Bu konuya ilerleyen bölümlerde metrolar üzerinden
daha detaylı olarak deyinilecektir.
Bu örnekler aracılığıyla zamanın devinimle de bağlantılı olduğunu kavrayan
Aristoteles zamanı devinim olmayan ama devinimden bağımsız da olmayan bir
kavram olarak tanımlar. Devinim ile zamanı aynı anda algıladığımızı söyleyerek
bedensel bir etkilenime uğramadığımız karanlık mekanlarda bile ruhta meydana
gelen devinimle zamanın geçtiğini düşündüğümüzü dile getirir. Belli bir zaman
geçtiği düşünüldüğünde eş zamanlı olarak belli bir devinim olduğu da düşünülür. Bu
nedenle zaman devinim olmasa da devinime ait bir şeydir (Aristoteles, 2007, s.15).
Yine günümüz kentleri ve bu kentlerdeki karanlık mekanlar düşünüldüğünde bireyin
ruhunda meydana gelen devinimlerin neler olabileceği ve bunların zaman - mekan
algısı üzerindeki etkileriyle bellekle olan ilişkileri düşünülmeye değerdir. Karanlık
mekan

örneği

olarak

ele

alınabilecek

metrolar

üzerinden

bu

konu

da

derinleştirilmeye çalışılacaktır.
Zamanla devinimin ilişkisini “önce” ve “sonra” kavramlarıyla inceleyen Aristoteles,
devinimi önce ile sonra açısından ele aldığımızda zamanı da anladığımızı dile
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getirir. Bunu belirlememizi sağlayan şey, önce ve sonra olan şeylerin birbirinden
farklı oluşudur. Bunları değişik şeyler olarak düşündüğümüzde ruhumuzda iki “an”
vardır. Bunlardan biri önce, diğeri sonradır. Zamanı belirleyen şeyin “an” olduğunu
düşündüğümüzde ve anı devinimdeki önce ile sonra olarak veya “öncenin sonu,
sonranın başı” olan şey olarak değil de tek bir şey olarak algıladığımızda zaman
geçmiyormuş gibi hissederiz, çünkü bu durumda devinim de yoktur. Bununla birlikte,
önce ile sonrayı algıladığımızda zamanın da geçtiğinin farkına varırız. Öyleyse
zaman; “önceyle sonraya göre devinim sayısı” olarak tanımlanabilir (Aristoteles,
2007, s.17).
Zamanı belirleyen şey olarak an bir bakıma aynıdır bir bakıma aynı değildir. Hep
başka bir şeyin içinde olduğundan farklıdır, hep “an” olmasından dolayı da aynıdır.
Zamanın devinimi takip etmesi gibi an da yer değiştiren nesneyi takip etmektedir. Bu
nedenle an, devinimdeki önce ve sonra gibi bir zaman var olan şey olarak aynıdır,
varlığı açısından farklıdır. Nasıl ki zaman olmadan an olamazsa, an olmadan da
zaman olamaz, çünkü yer değiştiren nesnenin ölçüm sayısıyla yer değiştirmenin
ölçüm sayısının eş zamanlı olması gibi yer değiştiren nesne ile yer değiştirme de eş
zamanlıdır (Aristoteles, 2007, s.19).
Aristoteles’e göre zaman içinde olmak zaman olduğu sürece olmak; devinim içinde
olmak devinim olduğu sürece var olmak veya yer içinde olmak da yer olduğu sürece
var olmak anlamına gelmez. Nasıl ki yer içinde olan bütün şeyler yer tarafından
sarılıyorsa, zaman içinde olan her şeyin de zaman tarafından sarılması zorunludur
(2007, s.25-27).
Geçmiş, şimdi, gelecek ilişkisi içinde Aristoteles “şimdiki an”ı zamanın sürekliliği ve
bağlantısı olarak tanımlar. Ona göre şimdiki an geçmişle geleceği birbirine
bağlamaktadır ve bir zamanın başı, ötekinin sonu olarak zamanın sınırıdır (2007,
s.29). Cimdiki anın deneyimlenememesi sonucunda da geçmişle gelecek arasındaki
bağlantı kopmaktadır. Bu kopuş da bellekte eksilmelere neden olmaktadır.
2.5. Heidegger
Aristoteles’in zamanla ilgili düşüncelerini inceledikten sonra Heidegger’in bu
konudaki görüşlerini kavramak daha kolay olacaktır. Heidegger, Aristoteles’in doğal
varlığın temel varlık biçimi olarak değişme, yer değiştirme ve ilerleme bağlamında
zamanın içinde olayların geçtiği şey olduğunu gördüğünü söyler ve değişme zaman
içindedir diyerek değişebilen varlıklarda zamanla karşılaşılabildiğini vurgular
(Heidegger, 2007, s.63).
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Heidegger’e göre zaman, biri önce öteki sonra olacak şekilde iki farklı andan, içinde
herhangi bir an saptanabilen bir şeydir. Yani hiçbir zaman anı diğerinden daha üstün
değildir. O “şimdi” olarak, bir öncenin sonrası, bir sonranın da olanaklı öncesidir.
Zaman, aşamaları birbiriyle öncelik sonralık ilişkisi içinde bulunan bir gidiştir. Her
önce ve sonra bir şimdi tarafından belirlenebilir ama şimdinin kendisi keyfidir
(Heidegger, 2007, s.65).
Zamanı var oluşla ilişkilendiren Heidegger “şimdi” kavramını da varlıkla olan ilişkisi
içinde tartışır ve şöyle söyler:
“0imdi burada bunu yapıyorum, şimdi burada ışık dışarı çıkıyor. ‘0imdi’ ne? ‘0imdi’ benim
elimde mi? Ben ‘şimdi’ miyim? Her başka kişi ‘şimdi’ mi? Öyleyse ben zaman olurum, başka
her kişi de zaman olur. bir aradalığımız içinde biz zaman oluruz – hiç kimse ve herkes'
Zamanın varlığı elimde mi? ‘0imdi’ ile ben kendimi mi kastediyorum? Ben kendim ‘şimdi’
miyim ve benim var olmam zaman mı? (Heidegger, 2007, s.67).”

Heidegger’e göre “Ben varım” önermesi, insanın var olmasının asıl varlık ifadesidir
(Cekil 2.5.1). “Bu var olan şu andalığıyla benimki olarak vardır” (Heidegger, 2007,
s.69-75).

ekil 2.5.1: Cimdiki Zaman ve Birey, grafik çalışma, Ozan Avcı, 2008.

Var olmanın kendisinin bazı temel yapılarının önemli özellikleri de şöyle açıklanabilir
(Heidegger, 2007, s.69-75):
1. Dünyanın içinde olmak olarak nitelendirilen var olma, varlığın dünyada
görevini yerine getirmesi, iş görmesi, işini tamamlaması, inceleme
durumunda olması, yani kısaca işlemesi ve özen göstermesi olarak
nitelendirilmiştir.
2. Dünyanın içinde olmak olarak var olma, aynı zamanda birbiri ile olmak,
başkalarıyla olmak anlamındadır. Bu var olma, dünyaya birlikte sahip olma,
birbiriyle karşılaşma ve birbiri için olma olarak açıklanabilir.
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3. Birlikte sahip olma olarak dünyanın var olmasının temel yolu konuşmadır.
Herhangi bir şey hakkında, birisi ile veya kendini içten ifade eden
konuşmada öncelikle insanın dünyanın içinde olması söz konusudur.
“Karşılıklı konuşmanın içinde, bu görüşmede hazır bulunan şimdiki zamanın
kendi özel açıklaması bulunur.”
4. Kendini “Ben varım” şeklinde tanımlayan var olma için temel oluşturucu bu
durumun şu andalığıdır. Dünyanın içinde var olmak için temel olan şimdi var
olmaksa, bu benim var olmam için de geçerlidir. Bu var olmanın her zaman
benimki olarak şu andalıktan soyutlanmaması gerekir.
5. Eğer var olma, başkaları ile olmak ve benim var olduğum bir var olan olarak
tanımlanıyorsa, benim var olmam başkalarıdır, kendim değildir. Nasıl ki ben
başkalarıyla var oluyorsam, başkaları da başkalarıyla var olur, bu durumda
hiç kimse bizzat kendisi değildir. Kendi gündelik yaşamımızı sürdürdüğümüz
bu hiç kimse, “biri”dir. “Biri söyler, biri dinler, biri bir şey içindir, biri özen
gösterir. Bu birinin egemenliğinin inatçılığı içinde benim var olmamın
olanakları yatar, ve ‘ben varım’, bu örtüşmenin dışında olanaklıdır. ‘Ben
varım’ın olanaklılığı olan bir var olan, nasılsa o biçimiyle, çoğun, biri olan bir
var olandır.”
6. Bu şekilde tanımlanan var olan, şu andalığı ve kendi gündelik hayatı içinde
bu dünyada oluşu onun varlığına bağlı olan bir var olandır. Benim var
olmam, bu dünyada ilişkide olduğum, uğraştığım, kendimi adadığım o nesne
içinde geçerlidir.
7. Her düşünce var olmanın kendisini taşır ama asla günlük var olmanın
sıradanlığı içinde ’kendi’ne ve ‘ben’e uzanmaz. Genellikle ne ile ilişki
içindeyse orada kendisine rastlar ve kendini kendinde bulur.
8. Var olma, var olan olarak gösterilmemelidir ve var olma ile önde gelen ilişki
gözlem değil ‘o olmak’tır. “Kendi üzerine konuşma şeklinde kendi üzerine
bilgi edinme, kendini açıklama, yalnızca içinde var olmanın bizzat kendi şu
andalığını taşıdığı belirli bir olağanüstü tarzdır. Genelde var olmanın
açıklaması, gündelikliğin egemenliği altındadır.”
Cu anda olmanın önemini vurgulayan Heidegger, geçmiş ve gelecek kavramlarını da
var olmayla ilişkilendirerek açıklamaya çalışır. Zaman kavramı isimli yapıtında
Heidegger geçmişi şu şekilde tarif eder:
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“Geçmiş, kendisine koştuğum şey olarak, benim ona doğru koşumda bir şey keşfettirir: O
benim geçmişimdir. BU geçmiş olarak o, benim var olmamı artık olmayan olarak buldurur;
artık şu şu nesnelerle, şu şu insanlarla, şu boşunalığın, şu oyunların, şu boşboğazlığın içinde
değilim. Geçmiş, tüm gizleri ve çalışmaları darmadağın izler; geçmiş her şeyi kendisiyle birlikte
hiçin içine çeker. Geçmiş, benim var olmamdaki bir olup bitme, bir olay değildir. O, onun
geçmişidir; var olmada ortaya çıkan, onun başına gelen, onu değiştiren bir şey değildir. Bu
geçmiş bir ‘ne’ değil, bir ‘nasıl’dır; yani benim var olmamın asıl ‘nasıl’ı. Benimki olarak
kendisine koşabildiğim bu geçmiş, bir ‘ne’ değil, salt benim var olmamın ‘nasıl’ıdır (2007,
s.81).”

Var olanın kendi en son olanağına doğru koşusu, nasıl olarak tariflenen geçmiş’e
koşudur. Var olanın esas kategorisinin nasıl olduğunu gösteren koşu, “var olmanın
kendini onun altına yerleştirdiği temel yönü zorla ele geçirir”. Var olma bu koşuda
tutunursa gerçekten var olur. “Bu koşu kendi var olmasının asıl ve tek geleceğinden
başka bir şey değildir.” Kendi geleceği olan bu koşu sırasında var olma, yine kendi
geçmiş zamanına ve şimdiki zamanına geri döner. Var olma, zamanın içinde
değildir, zamanın ta kendisidir. Zamanın temel görüngüsü gelecek zamandır ve
geçmiş zamanı yaşanmış olanın ‘nasıl’ında yinelettiren de, şimdiki zamana biçim
veren de, şu anda var olmanın olanağı olarak zamanı veren de gelecekte olmaktır,
çünkü gelecekte olmak zamanın kendisidir (Heidegger, 2007, s.85-87).
Gelecekle zaman ilişkisini vurgulayan Heidegger, Zaman kavramı isimli yapıtında
şimdiki zamanın önemini ve şu anda olmakla var olmanın ilişkisini de irdeleyerek var
olmanın ‘nasıl’a akarak şimdiki zamanda şu andaki ‘ne’ye sarıldığını dile getirir.
Dünyada karşılaştığımız her şey şimdide duran şey olarak karşımıza çıkar ve
şimdiki zamandaki dünya içine karışmak olarak var olma, asıl gelecekliğinden de
uzaklaşmak istemez (Heidegger, 2007, s.89).
Başkalarıyla birlikte var olma konusuna değinen Heidegger zamanın ölçümü ve
saatle ilgili olarak da ‘biri’nin taşıdığı saatin, dünyanın içinde birlikte olma zamanını
gösterdiğini dile getirir (Cekil 2.5.2). Saatin hiçbir zaman geçmişi veya geleceği
göstermeyeceğini, sadece şimdiki zamanı gösterdiğini vurgular. Geleceğe yönelik
belirtilen zamanda da asıl söylenmek istenen, gelecekte gerçekleşecek olan olayı
şimdi ne kadar bekleyeceğimdir. Dolayısıyla zaman, şimdiki zaman olarak
açıklanmaktadır ve geçmiş zaman, “artık olmayan şimdiki zaman” olarak, gelecek
zaman da “henüz olmamış şimdiki zaman” olarak yorumlanmaktadır. Olan bitenlerin
zaman içinde olmaları, şimdiki zamanın içinden geçerken onunla karşılaşmaları
anlamına gelir ve bu akışın yönü sonsuz gelecek zamandan geri getirilemez şimdiki
zamana doğrudur (Heidegger, 2007, s.91-93).
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ekil 2.5.2: Cimdiki Zaman – Birey – Saat , grafik çalışma, Ozan Avcı, 2008.

Kısacası Heidegger’e göre kurucu olan şey şu andalıktır ve var olma olarak zaman
da benim şu andalığımdır. “Var olma zamandır, zaman zamansaldır. Var olma
zaman değil, zamansallıktır. Var olma kendi geçmişimdir, bu geçmişe koşu içindeki
olanağıdır. Bu koşuda ben asıl zamanım, ben zaman iyeyim. Zaman her seferinde
benimki olduğu sürece, pek çok zaman var. Zaman anlamsızdır; zaman zamansaldır
(Heidegger, 2007, s. 97-99).” Buradaki zamansallık vurgusu içinde, geçmişi ve
geleceği olduğunun farkında olan ve zamanı sezen bir varlık olarak insanın özü de
zamansallıktadır (Koçak, 1995, s.104).
Cu anda var olmanın vurgusunun yanında “şimdiki zaman” tanımıyla “psikolojik
zaman” tanımının etkileşimi de önemlidir (Cekil 2.5.3). İçinde bulunduğumuz an, ruh
halimize göre bazen uzun bazen kısa hissedilmektedir. “Üzüntülü anların geçmek
bilmemesi; sevinçlerin bir andan ortadan kaybolduğu hissi, hep kişini kendine özgü
bir zamanın, ‘psikolojik zaman’ın basit göstergeleridir (Ural, 2008, s.18).” Farklı
bireyleri aynı zamanda bir araya getiren saatin tanımladığı şimdiki zamandan farklı
olarak psikolojik zamanlarımızın ortaya koyduğu şimdiki zamanlarımız da dikkate
alınmalıdır.

ekil 2.5.3: Psikolojik Zamana göre Farklılaşan Cimdiki Zaman, grafik çalışma, Ozan Avcı, 2008.
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Psikolojik

zamanla

fiziksel

zaman

arasındaki

farklılık,

“an”

kavramında

gözlemlenebilmektedir. Geçen süreyi bildiren saatle ölçülen fiziksel zamanda,
deneyimlenen bir “an” kavramına yer yoktur. Farkına vardığımız, yaşadığımız, içinde
var olduğumuz an, bize ait olan ve bilinç yoluyla farkına varılabilen bir süredir ve bu
süre içerisinde hissedilenler, o sürenin özneye bağlı ölçüsüdür. Bireyin kendi
yaşantısı, o sürenin uzunluğunu belirlemektedir (Ural, 2008, s.18). Cafak Ural’ın
tanımıyla “an, yaşanan birimin adıdır” ve farkına varmalarımız hep şimdiki an içinde
gerçekleşmektedir (2008, s.19).
Bellek

oluşturmamızda

zamanın

hareketi

ne

kadar

önemliyse,

psikolojik

zamanımızın tariflediği şimdiki zamanımız da o kadar önemlidir. Örneğin şimdiki
zamanı tam olarak deneyimleyemediğimiz metrolarda psikolojik zamanımız iki durak
arasında geçen süreyi tanımlamaktadır. Varlığımızı tam olarak hissedemediğimiz,
diğer bireylerle iletişim kuramadığımız bu zamansız mekanlarda geçen süre
boyunca değişmeyen kesitlerde devam eden yolculuğumuzda ya geçmişimize
döner, daha önceden yaşadığımız olayları hatırlarız, ya da geleceğe yönelik planlar
yaparız. “Cimdi”yi deneyimlemediğimiz için, metrodan kente çıktığımızda uykudan
uyanmışız gibi bir mahmurluk yaşarız. Geçen zamanı tam olarak kavrayamadığımız
gibi bu iki farklı kent parçasının birbirleriyle olan ilişkisini de kuramayız ve bocalarız.
2.6. Bölüm Sonucu
Felsefe tarihinde zamanın ne olduğuyla, nasıl ölçülebildiğiyle ve ne yönde hareket
ettiğiyle ilgilenen farklı filozofların görüşlerinin neler olduğunun incelenmesinin
ardından; geçmiş, şimdi ve gelecekten oluşan üçlü zaman kavramının önemi ortaya
konmuştur. Zamanın varlıkla ve mekanla olan ilişkileri düşünüldüğünde de bu üçlü
yapı içerisinde şimdiki zaman vurgulanmaktadır. Kendi varlığımızı hissettiğimiz,
içinde

bulunduğumuz

mekanı

deneyimlediğimiz

zaman,

şimdiki

zamandır.

Belleğimizi oluşturan imajlar da yine şimdiki zaman içerisinde algıladıklarımızdan
oluşmaktadır. Bütün bu nedenlerden dolayı mekansal veya kentsel bellek
oluşturmada kendi varlığımızla olan ilişkisi içerisinde deneyimlediğimiz “şu an”ın
önemi çok büyüktür. Cimdiki zamandaki sıkışmaya neden olan, dolayısıyla kentsel
hafızada kopukluklar oluşturup mekanı tam olarak algılamamızı engelleyen ve bellek
oluşturmamızı

zorlaştıran;

içinde

bulunduğumuz,

yaşadığımız

şu

anı

deneyimleyememizdir. Bu nedenle zaman-mekan ilişkisi içinde “şimdiki zaman”ın
önemi büyüktür.
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3. ZAMAN VE MEKAN
3.1. Mekan Tanımları ve Zaman-Mekan İlişkileri
Mimarlık, insanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma,
eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekanları,
işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik
yaratıcılıkla inşa etme sanatı olarak tanımlanabilir (Hasol, 2002, 323). Frank Lloyd
Wright’a göre “mimarlık biçim haline gelmiş yaşamdır.” Günümüzde mimarlık,
fiziksel formun mekansal forma dönüştüğü noktada başlar. Konstrüksiyon halindeki
bina, mekanın “ortam” olarak değiştirilmesi sonucu mimarlık haline dönüşür.
Mekan yaratmak, mimarların en temel uğraşıdır. Mimarlığın ortak paydası olarak
düşünülen mekanı Doğan Hasol Mimarlık Sözlüğünde “insanı çevreden belirli bir
ölçüde ayıran ve içinde eylemlerini sürdürebilmesine elverişli olan boşluk” olarak
tanımlar. Mimari bir mekan yaratmak, geniş anlamdaki doğadan veya peyzaj
mekanından insanın kavrayabileceği bir bölümü sınırlamaktır (Hasol, 2002, s.313).
Mekan, sadece fiziksel olarak bir alanın sınırlandırılması değildir, mekanın görsel ve
sembolik boyutları da vardır. Mimarlığın nesnesini, salt plan – kesit – görünüş
görünümlerinde soyutlanan bir kütle düzeni olarak kavramak mümkün değildir,
çünkü üç boyutlu oluşum ancak bir mekan kavramıyla anlaşılır olmaktadır (Yücel,
1981, s.3).
Mimarlığı inşa edilmiş tüm çevre olarak gördüğümüzde bu çevredeki her maddesel
nesne yapım-kullanım sürekliliği içinde aralıksız değişime uğrayan organik bir bütün
oluşturmaktadır. Mekan ve kendisini sınırlayan öğeler diyalektiğini kurmadan bu
organik bütünü kavramsal olarak çözümlemek hemen hemen olanaksızdır. Yani
mimari mekan salt kendi başına var olan bir gerçeklik değil, aynı zamanda kendi
gerçekliğini kavramak için başvurulacak bir kavramsal araçtır (Yücel, 1981, s.6 ).
C. Norberg-Schulz mekanı 4 farklı kategori içinde ele almıştır. Ona göre mekan:
Pragmatik mekan: Günlük fiziksel eylemlerin verdiği mekan bilgisi
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Algı mekanı: Duyularla kavranan, kişiye göre değişen yönelim ve izlenimler
Varoluşsal mekan: İnsanın

çevresi hakkında oluşturduğu ve kültür

birikiminden etkilenen mekan imajı
Kavramsal mekan: Fizik evren ve mekansal ilişkiler hakkındaki düşünsel
şemalar
olarak sınıflandırılabilir (Norberg-Schulz, 1971).
Mimaride mekan insan boyutunun var olmasıyla anlam kazanmakta ve buna bağlı
olarak

farklı

mekan

kavramları

ortaya

çıkmaktadır.

Bu

konuda

değişik

düzenlemelerin ve fikirlerin “somutlaşması” ile bazı mekan kavramları önem
kazanmaktadır. Semra Aydınlı “Mekansal Değerlendirmede Algısal Yargılara Dayalı
Bir

Model” başlıklı

doktora

tezinde

bu

mekansal

kavramları

şu

şekilde

sınıflandırmıştır (1986, s.17-18):
Fiziksel mekan: Ölçülebilen ve geometrik kavramlar yardımıyla saptanan
mekandır. Hareket ve ışık mekanın varlığını güçlendirmektedir.
Mevcut Mekan: İnsanla çevresini bütünleyen, psikolojik bir kavram olan
mevcut mekan, çevrenin somut yapısıyla saptanmaktadır. Mekan içindeki insanın
psikolojik gereksinmeleri ve istekleri bir geri besleme oluşturarak insan ve mekan
arasında iki yollu bir etkileşim süreci ortaya çıkmaktadır. Bir takım istekleri ve düşleri
kapsayan mekansal izlenimlere göre insan, çevresini – bulunduğu mekanı –
değiştirmeye çalışmaktadır. İnsanın çevresinin değişmeyen bir izlenimini oluşturan
mevcut mekan, onun kültürel ve sosyal bir bütünlüğe ait olmasını sağlamaktadır.
Kavramsal Mekan: İnsan yalnızca mekanda eylemde bulunmamakta, mekanı
algılamakta ve mekan hakkında düşünmektedir. Mevcut mekanda oluşan bir izlenim
– görünüm bazı koşullarda kavramlaşmakta ve bireyin zihninde bir kavramsal
mekan oluşturmaktadır.
Algılanan Mekan: İçinde bulunan insan tarafından gözlenen, yaşanan ve
algılanan mekandır. Yaşanan bir mekan olarak da nitelendirilen algılanan mekan,
hem uyarıcının fiziksel özelliklerinin, hem de algılayanın öznel değerlerinin bir
işlevidir.
Norberg-Schulz, çeşitli mimari mekan tanımlarının da yetersizliklerine işaret ettikten
sonra şu sonuca varmıştır: “Mimarlık var olan çevrenin ötesine uzanan bir imgenin
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somutluk kazanmasıdırW(ve)Wmimari mekan da varoluşsal mekanın somutlaşması
olarak tanımlanabilir (Norberg-Schulz, 1971).”
Mekan kavramı, çok farklı disiplinler tarafından geniş paylaşımlı bir kavram
olmasından ötürü, çoğul bir anlam içermektedir. “Mimarlık”, mekan kavramını
tasarımcılar ve mimarlar açısından yeterli ölçüde sınırlandırılıyor görünmesine
karşın, mimarlık söylemindeki açılımlar, mekanın anlamını çok daha zor kavranılır
bir duruma getirmiştir (Hisarlıgil, 2003, s. 68-74).
Çevredeki nesneleri betimleyen Norberg-Schulz tarafından yeniden yorumlanarak
tanıtılan “genius loci”, yerin ruhu, kavramı ile “mimari mekan” ve “yer”
tinselleştirilmiştir. Norberg-Schulz fikirlerini Alman filozof Martin Heidegger’in
felsefesinden çıkışla oluşturmuştur. Heidegger zaman ve mekanın fenomenolojisi
üzerine çalışmalar yapmış, insan algısını ve kolektif hafızayı yansıtan bir düzlem
olarak anlaşılan çevreye yeni bir anlam kazandırmıştır.
Mimarlık ontolojisi ile ilgilenenlere göre mekan, soyut anlamda “nötr bir mekan”
değil, “yaşanmış deneyimlerin mekanı” olarak algılanmaktadır.
Kültürel

birikiminden

etkilenen

mekan

imgesi,

Norberg-Schulz’un

deyişiyle

“varoluşsal mekan”, gerçek dünya ile düşsel dünya arasında bir ilişki kurma fırsatını
verir. Eylemsel dünyamız ile imgesel dünyamız arasındaki gelgitleri biçimlendirme,
varoluşsaldır. Heidegger’e göre çevremizde ve dünyamızda karşılaştığımız her
nesne, dünyasallığın yorumlanması için bir ipucu verir. Dünyamız işaretlerin anlam
yüklediği nesnelerle doludur. Tasarım süreci, imgesel ve eylemsel dünyamız
arasında salınan bir sarkaca benzer; sarkacın salınımı varoluşumuzun bir
anlatısıdır. Bu varoluş, Heidegger’in ifadesiyle, mekansaldır. Norberg-Schulz,
“varoluşsal mekan” kuramının, mimari mekanın, insanın yönlenmesi ya da “dünya
içinde varlık” olmasının kaçınılmaz bir parçasını oluşturan, “çevresel şemaların ve
imgelerin somutlaştırılması” olarak anlaşılabileceğini söyler. Varoluşsal mekan,
algısal şemalardan ya da çevresel imgelerden oluşan kararlı bir sistemdir
(Hisarlıgil, 2003, s. 68-74).
Merleau Ponty “Deneyimleyen beden, varlık ve dünya arasındaki mecazi köprüdür.”
der. Yaşayan bir mekan olarak “yer”, anlam barındırır, öznel bir durumdur, mekan ve
zamanın bileşkesidir. Yer, var olan şeyin anlık bir durumudur. Var olmak, “yer”de
olmaktır. Deneyimlerin çokluğu ve çeşitliliğine bağlı olarak mekanlar, yaşanılarak
birer karaktere ve dolayısıyla da “imgesel beden”lere dönüşürler. Birer beden olarak
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kurgulanan mekanlar, aynı zamanda bu mekanları deneyimleyen bedenlerin “ruhsal
barınakları”dır (Hisarlıgil, 2003, s. 68-74).
Mimari en genel anlamdaki insan davranışının, yani, tarihin bir anındaki ortam
koşulları ve anlam sistemlerinin hem bir göstereni hem de gösterilenidir. Mimari ve
davranış birbirine ayna tutarlar ve mimarinin temel başvuru kodu olan “mekan”da
buluşur, örtüşürler (Gür, 2003, s. 96-102). İnsan davranışlarına göre şekillenen
mimari mekan, var olmayla olan yakın ilişkisi içinde birer bedene dönüşmektedir.
Mimarlık kendisini sanat, bilim ve mekanın kullanımı için mekanik olarak
tanımlayabilir. Mekan kendisi mimari yansımanın ve üretimin asıl malzemesidir,
zaman, zamanlılık ve süreç gerektirir (Grosz, 2002., s. 109-130). Mekanın zamanla
olan ilişkisini kavrayabilmek için tarihsel süreçte bu konuların sanatta ve mimaride
nasıl ele alındığına bakmak faydalı olacaktır.
Sigfried

Giedion,

“Mekan,

Zaman

ve

Mimarlık”

isimli

kitabında

Herman

Minkowski’nin 1908 yılında dünyayı dört boyutuyla birlikte kavradığını söylemektedir.
Ona göre zaman ve mekân bölünmez bir bütündür ve sadece bir çeşit birlik,
bağımsız bir gerçekliği muhafaza edebilir. Kübistler ve fütüristler zamanla bu olayın
sanatsal karşılığını geliştirmişlerdir (1944, s.37).
Tarihe bakıldığında her dönemin kendine göre duygu ve düşünceleri vardır, birindeki
değişim diğerini de etkilemektedir. Her dönem bunları ifade etmek için farklı ifadeler
bulmaktadır. Rönesans’ta baskın olan mekân anlayışında perspektif etkilidir, 20.
yüzyılda ise zaman ve mekân olarak dünyaya genel bir bakış gereklidir, “düşünme”
ve “hissetme” metotlarının çakışması çağın dengesini belirlemektedir (Geidon,
1944, s.45).
15.yy.da Rönesans’ta perspektifin keşfedilmesiyle yeni bir mekân anlayışı
gelişmiştir. Lineer perspektifte cisimler düz yüzeyde görüldükleri gibi resmedilerek,
birbirleriyle olan ilişkilerine referans verilmemiştir. Bütün resim tek bir gözlem
noktasına

göre

geçerlidir.

15.yy.da

her

eleman

benzersiz

bir

nokta

ile

ilişkilendirilmiştir. Bu bir keşif değil, tüm çağın ifadesidir. Perspektif, sanat ve bilimin
karışımı, tam bir birlik/bütünlük örneğidir. Sanat-bilim, düşünme-hissetme, sanatçı
ve bilim adamı kimliği aynı insanda buluşmuştur (Geidon, 1944, s.51). Örneğin o
dönem mimarlarından Brunelleschi, hem
matematikçidir.
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mühendis, hem heykeltıraş, hem de

18. yüzyılda üretimin artmasıyla fabrika sistemine geçilmiş ve makineleşmenin etkisi
artmıştır. Bütün bunlar dünya görüşünü değiştirmiştir. En önemli etkilerinden biri de
insanın iç dünyasını yıkmak olmuştur (Geidon, 1944, s.63).
İnsan yaşamında sosyal, ekonomik, işlevsel etkiler önemlidir ama hisler ve duygular
da hesaba katılmalıdır, hisler ve duyguların insan davranışlarındaki etkileri çok
fazladır. Duygusal hayatımız genelde kontrol edemediğimiz şartlar tarafından
belirlenir. Entegre olmuş bir kültür, temsilcileri arasında birlik duygusu oluşturabilir.
Barok dönemde her alanda hissedilen ortak ruh bu duruma örnek olarak
gösterilebilir. 19. yy.da ise endüstri ve tekniklerin işlevsel etkisi olmasına rağmen
duygusal içerik yok edilerek sanat izole edilmiş, kendi kabuğuna çekilmiştir.
Gündelik hayatın gerçeklerinden yalıtılmıştır. Sonuç olarak yaşantı, birlik ve
dengesini kaybetmiştir (Geidon, 1944, s.71).
Sanatçı, bilim adamı, mucit; üçü de insan ve dünya arasında yeni ilişkiler kurma
çabasındadırlar. Sanatçının kurduğu ilişkiler daha çok duygusaldır. Sanatçı
çevresindekileri kopyalama, ya da onları kendi gözünden gösterme yoluna gitmez.
Sahip olduğumuz fakat bizim için kaotik ya da rahatsız edici olan hislerimiz için
semboller bulur, farkında olmadığımız şeylerin farkına varmamızı sağlar, bu yüzden
onlara ihtiyacımız vardır (Geidon, 1944, s.89). Özellikle günümüz metropol
kentlerinin dinamiklerini ve potansiyellerini kavramak için sanata ve sanatçıya
gereksinim duymaktayız.
Rönesans’tan 20. yy.ın başlarına kadar 4 yüzyıllık bir zamanda perspektif değişen
stillere rağmen değişmeyen bir eleman olarak kalmıştır, dünyayı 3 boyutlu görme
anlayışı (Rönesans yaklaşımı) insan aklında kendine o kadar köklü bir yer edinmiştir
ki, başka bir algılama biçimi hayal edilememiştir. Rönesans’ın 3 boyutlu mekânı
öklidyen geometri anlayışına dayanmaktadır (Geidon, 1944, s.92) (Cekil 3.1.1).

ekil 3.1.1: Öklidyen Mekan (http://www.peace-files.com/QF-L-08/01_QF-Genome_Organization.html)
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Mekânın özü çok yanlı olmasındadır. Bir alanın tek bir yerden referansla
tanımlanması imkânsızdır, karakteri izlendiği noktaya göre değişebilir, gerçek
doğasını kavramak için, gözlemci kendini nesnenin içinden geçerek yansıtmalıdır.
Mekân modern fizikte hareket eden referans noktasına göre görecelidir. Statik
değildir. Modern sanatta da rönesanstan beri ilk defa yeni bir mekân anlayışı ortaya
çıkmıştır (Geidon, 1944, s.103).
Bu anlamda Kübist sanatçılar, objelerin görünüşünü ifade ederken tek noktayı
referans kabul etmemiş, etrafında dolaşmış, içyapısını anlamaya çalışmışlardır.
Böylece Rönesans perspektifi kırılmıştır. Nesneler farklı bakış açılarından göreceli
olarak

gösterilmiş,

nesnelerin

parçalanarak

eşzamanlı olarak

her

taraftan

görülmeleri sağlanmıştır. Nesnelerin etrafından ve içinden geçilmiştir Rönesans’ın 3
boyutuna 4. boyut olarak “zaman” eklenmiştir. Einstein da bu zamanda (1905)
eşzamanlılık üzerine çalışmalarına başlamıştır (Geidon, 1944, s.110) (Cekil 3.1.2).

ekil 3.1.2: “Mandolin Çalan kadın”, Pablo Picasso
(http://blogs.princeton.edu/wri152-3/f05/fkherani/picassos_full_body_selfportraits.html).

Marcel Duchamp’ın “Merdivenden inen Nü” isimli çalışması da resimde uygulanmış
yeniliklere örnek olarak gösterilebilir. Resim tarihinde hareketsiz olarak bir yere
uzanmış olan nü resmedilirken, Duchamp merdivenlerden inen, yani hareket eden
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nü’yü resmetmiştir. Hareketinin her anını yansıtarak, zaman boyutunu resme dahil
etmiştir (Cekil 3.1.3).

ekil 3.1.3: “Merdivenden inen Nü”, Marcel Duchamp
(http://potatoland.com/glart/images/duchamp_nude_stairs.jpg).

Fütüristler zamanı iki şekilde değerlendirmişlerdir. Gerçekçi yaklaşımda zaman,
devam eden ve gözlemciden bağımsız olarak var olan bir şey olarak görülmektedir
ve diğer fenomenlerle ilişkili olması gerekmemektedir. Öznel yaklaşımda ise
zamanın gözlemciden ayrı bir varoluşu olmadığına inanılmıştır. Bu konudaki yeni
yaklaşım ise Minkowski’nin dediği gibi zaman ve mekanın birlikteliğidir. Rönesans’ta
perspektif çizgiler ve renkler yoluyla ifade edilirken, zaman-mekân kübistler
tarafından mekânsal olarak, fütüristler tarafından ise hareket arayışı ile temsil
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edilmiştir (Geidon, 1944, s.125). Nesneleri hareket halinde kavramaya çalışan
Boccioni’nin çalışmaları buna örnek olarak gösterilebilir (Cekil 3.1.4).

ekil 3.1.4: “Futbol Oyuncusunun Dinamizmi”, Umberto Boccioni, 1913.
(http://www.artchive.com/artchive/B/boccioni/soccer.jpg.html).

Hareket bileşeninin sanatsal bir öğe olarak kente dahil edilmesi gerektiğini düşünen
Antonio Sant’Elia’nın “Yeni Kent” önerisi de; demir, beton gibi yeni malzemelerle
şekillenmiş, mobilite, değişim ve hareket gibi kavramları içinde barındıran bir öneridir
(Cekil 3.1.5).

ekil 3.1.5: “Yeni Kent”, Antonio Sant’Elia, 1914.
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Santelia03.jpg).
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Bruno Zevi, mekanın zamanla olan ilişkisini vurgularken hiçbir mimari ürünün keşif
yürüyüşü

için

gerekli

olan

zaman

olmadan

deneyimlenemeyeceğini

ve

anlaşılamayacağını söyler. Resimde ve heykelde dördüncü boyut, içsel bir niceliktir.
Kendi doğasına uygundur. Fakat mimaride durum farklıdır. Kişi binanın içinde
dolaşırken farklı bakış noktalarını kendisi yaratır, mekana entegre olan bir gerçeklik
verir. Mekan kendisi – mimarinin özü olarak – dördüncü boyutun sınırlarının üzerine
çıkar (1957, s.47).
Zaman-mekan ilişkini sorgulayan günümüz sanatçılarının çalışmalarını incelemek
konuyu daha iyi kavramak açısından faydalı olacaktır.
Amerikalı sanatçı Richard Serra’nın Bilbao’daki Guggenheim Müzesi’nde sergilenen
“Zaman Meselesi (The Matter of Time)” isimli çalışması büyük boyutlardaki metal
levhalardan oluşturulmuş 8 farklı parçadan oluşmaktadır. Eğilmiş Spiral (1), Eğilmiş
Elips (2), Çift Eğimli Elips (3), Yılan (4), Eğilmiş Spiral (5,6), Halkayla Küre Arasında
(7) ve Ters Çevrilmiş Kör Nokta (8) olarak adlandırılmış bu 8 farklı çalışma müzenin
büyük galerilerinden birinde sergilenmektedir (Serra, 2007, s.18) (Cekil 3.1.6 ve
Cekil 3.1.7).

ekil 3.1.6: “Zaman Meselesi” sergi planı,Guggenheim Müzesi, Bilbao (Serra, 2007, s.18)

ekil 3.1.7: “Zaman Meselesi”sergisi,Richard Serra, Guggenheim Müzesi, Bilbao
(http://www.matthewlangley.com/blog/uploaded_images/serra1-783534.jpg).
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İç ve dış mekan arasındaki sınırı bulanıklaştıran bu çalışmada formun sürekliliği
mekanı deneyimleyen bireyin hareketine de yansımaktadır (Cekil 3.1.8). İki metal
levhanın tanımladığı aralıktan içeriye giren bireyin yüzeylerin homojen niteliği ve
geçirimsizliği nedeniyle dış mekanla ilişkisi kesilmektedir. Eğrisel yüzeylerin köşe
oluşturmaması nedeniyle iç mekanın sınırları da net olarak kavranamamaktadır.
Bunun sonucu olarak da birey kendisini konumlandıramamaktadır. Richard Serra’nın
bu çalışması ister iç mekana yerleştirilsin, ister dış mekana yerleştirilsin bireyin
hissettikleri aynıdır çünkü opak metal yüzeyler sadece kendi iç mekanını
oluşturmaktadır (Cekil 3.1.9). Bu nedenle de metal levhaların oluşturduğu mekan,
içine yerleştirildiği mekandan kopmaktadır. Müzeye gelen kişiler, bu çalışmanın
sergilendiği galeriye geldiklerinde bambaşka bir mekana dahil olmaktadırlar ve kendi
gerçekliğini tanımlayan bu mekan içinde müze mekanını hissetmemektedirler. İçinde
yer aldığı mekandan bağımsız olarak yeni bir mekan hissi yaratan bu çalışmadakine
benzer bir deneyim metrolarda da yaşanmaktadır, çünkü metrolarda da sadece iç
mekan vardır. Yerin altında olmaları nedeniyle dış mekanları yoktur. Kesitlerindeki
ve yüzeylerindeki aynılaşma bireyde bellek oluşumunu zorlaştırmaktadır.

ekil 3.1.8: “Zaman Meselesi”sergisi,Richard Serra, Guggenheim Müzesi, Bilbao
(http://mocoloco.com/art/archives/001166.php).
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ekil 3.1.9: “Zaman Meselesi”,Richard Serra, dış mekan fotoğrafı
(http://www.goodexperience.com/blog/archives/2007_07.php).

Zaman-mekan ilişkilerini sorgulayan bir diğer çalışma da Baltic Çağdaş Sanat
Merkezi’nde 17 Mayıs – 3 Eylül 2006 tarihleri arasında sergilenen, Çinli sanatçı
Wang Du’nun “Mekan-Zaman Tüneli” isimli çalışmasıdır. 35 metre uzunluğunda
olan, dünyanın çeşitli ülkelerinde yayınlanan gazete ve dergilerle oluşturulmuş bu
tünelin içinde 66 adet ekran yer almaktadır. Bu ekranlarda yine dünyanın farklı
ülkelerindeki küresel haber kanalları yayın yapmaktadır (Cekil 3.1.10 ve Cekil
3.1.11)(http://www.balticmill.com/whatsOn/past/ExhibitionDetail.php?exhibID=
47).

ekil 3.1.10: “Mekan-Zaman Tüneli”, Wang Du, dış mekan fotoğrafı
(http://archive.balticmill.com/showmediaframe_nl.php?file=L36320.jpg).
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ekil 3.1.11: “Mekan-Zaman Tüneli”,Wang Du, iç mekan
fotoğrafı(http://archive.balticmill.com/showmediaframe_nl.php?file=L36317.jpg).

Tünelde gezintiye çıkan ziyaretçi sıkıştırılmış kağıtlardan ve küresel televizyon
ağlarından yayın yapan ekranlardan oluşturulmuş bu medya mekanı tarafından
sarmalanmakta ve tüketilmektedir. Gezintinin sonunda da ziyaretçi, günlük
gazetelerin okunduktan sonra atılmaları gibi, bir kaydırakla dışarı tünelden
atılmaktadır. Mekanın içinden geçişin fiziksel eylemi aracılığıyla, ziyaretçiler basın
yoluyla her gün maruz bırakıldığımız haber ve imaj manipülasyonunun bir türünü bu
mekanda deneyimleyebilmektedirler. Medya süreci, bedenin bütünüyle içine girilen
ve deneyimlenen fiziksel bir mekana dönüştürülmüştür (http://www.gateshead.gov.
Uk/leisure%20and%20Culture/events/Event%20Records/Wang%20Du%20-%20
Space-Time%20Tunnel.aspx).
Richard Serra’nın çalışmasında olduğu gibi bu çalışmada da tasarlanan mekan,
yerleştirildiği sanat galerisinden kopmuştur. Mekanı deneyimleyen birey tünelin içine
girdiğinde bambaşka bir dünyaya dahil olmaktadır ve hem zamansal olarak hem de
mekansal olarak galeriden kopmaktadır. Farklı ülkelerdeki şimdiki zamanları aynı
anda deneyimleyen birey çok zamanlı bu ortamda sersemlemektedir. Boru kesite
sahip bu yapı fiziksel olarak da bireyi sarmalamaktadır. Kesitinin farklılaşmaması ve
geçirimsiz oluşu nedeniyle dış mekanla ilişki kurulamamaktadır. Galerinin bir
noktasından içine girdiği bu tünelde birey hareket ettikçe ilerlemektedir fakat nereye
doğru hareket ettiğinin farkında değildir, çünkü mekan kendisini manipüle
etmektedir. Ekranlar aracılığıyla sanal olarak

deneyimlediği farklı mekanların

birlikteliğiyle de tünelin sınırları zamansal ve mekansal olarak bulanıklaşmaktadır.
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Bütün bu etkenler de bireyin mekan ve zaman algısını, buna bağlı olarak da bellek
oluşumunu değiştirmektedir.
Mekanın zamanla olan ilişkisini incelediği “What Time is This Place?” isimli ktabında
Kevin Lynch, mimari tasarım ile öznel zaman arasında bir bağlantı olduğunu
belirtmektedir ve mevcut durumu genişletecek olanların da mimarlar olmak zorunda
olduğunu vurgulamaktadır (1972, s.173). Lynch, geçmişte olmuş her şeyi
hatırlayamayacağımızı

unutmamamız

gerektiğini

söyleyerek

mimarların

gerçekleştireceği bu genişlemenin gelecek ve geçmişi şimdi ile bütünleştirerek
başarılabileceğini
koparılmamalıdır,

belirtmektedir.
aksine

geçmişin

Geçmiş,
şimdide

şimdiden
var

keskin

olmasına

izin

bir

biçimde

verilmelidir.

Belleğimizde yer edenlerle de kendi zamansallıkları içinde iletişim kurulmalıdır ve
onlar şimdiki zamanda anlam kazanmalıdırlar. Bu bağlamda gelecek de şimdiki
zamanla bütünleştirilmelidir (Lynch, 1972, s.91).
Mimari tasarımda zamanın önemini vurgulayan Lynch’e göre kentsel gelişim
önerilerinde, zamanın bireyin fiziksel ritimlerine uygun olarak üretilmesi ve tasarıma
yerleştirilmesi gerekmektedir. Tasarım süreci içerisinde, zamanı oluşturan birimlere,
bireyin zaman içindeki konumlanışına, oluşturulan sürelerin uzunluğuna, öngörülen
değişimlerin hızına ve yoğunluğuna ve bütün bunların diğer olaylarla olan zamansal
ilişkilerine çok önem verilmesi gerekmektedir (1972, s.77).
3.2. Bölüm Sonucu
Mimarlığın en temel kavramlarından olan “mekan”ın farklı tanımlamalarını yapmak
mümkündür. Bu farklı tanımlamalarda bireyin var oluşuyla ilişkisi içinde “var oluşsal
mekan” önem kazanmaktadır. Mekan, sadece bir boşluk değildir. Mimari mekan da
var oluşsal mekanın somutlaşmış hali olarak tanımlanmaktadır. Mekanın zamanla
olan ilişkisi düşünüldüğünde yeni tanımlamalar yapmak da mümkündür. Sanat
tarihinde Kübistlerin zaman-mekan bağlamında yaptıkları devrimin mimarlık
alanında tam olarak gerçekleştirilebildiğini söylemek mümkün değildir. Fütüristlerin
hareket ve hız odaklı yeni kent önerileri farklı zamansallıklar ve mekansallıklar
öngörse de uygulanan mimari örneklerde zaman faktörünün mekana tam olarak
dahil edilemediği gözlemlenmektedir. Bu noktada çağdaş sanatçıların yaptıkları
yerleştirme çalışmaları başarılı örnekler olarak incelenmişlerdir. Mekan deneyiminde
zamanın ve mekanın sınırlarının örtüşmesi gerektiğini bir kez daha vurgulayan bu
çalışmalarda mekan algısında iç ve dış mekanın önemi de vurgulanmaktadır.
Sadece kendi iç mekanını oluşturan bu çalışmalar dış mekandan yoksun oldukları
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ve opak yüzeyleri nedeniyle dışarısıyla ilişki kurmadıkları için bu mekanları
deneyimleyen birey kendisini tam olarak konumlandıramamaktadır. Çalışmanın
örneklem alanı olarak seçilmiş metrolar da sadece iç mekana sahip olmaları,
hareket ve hız faktörlerini makine ile birlikte içlerinde barındırmaları nedeniyle
zaman-mekan bağlamında tasarlanacak deneysel mekanlar olarak düşünülebilirler.
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4. ZAMAN, MEKAN, ALGI VE BELLEK
4.1. Zaman, Mekan ve Algı
Görsel çevre etkenleri, üç boyutlu mekansal düzenleme olarak ele alındığında
“Mekansal Algı” kavramı ortaya çıkmaktadır. Mekan kavramı, insan-çevre etkileşim
sisteminin analizi için uygun koşulları sağlayan bir ortam olarak kabul edilmektedir.
İnsan algılarıyla, çevresini amaçlarıyla özdeşleştirerek ve aynı zamanda çevrenin
sağladığı koşullara kendini uydurarak bulunduğu mekana anlam kazandırmaktadır.
Mimari mekan, içinde yaşayan kullanıcıların fizyolojik, psikolojik ve toplumsal
gereksinmelerini karşılayan bir uzay parçasıdır (Norberg-Schulz, 1971, s.37).
Kullanıcının kapalı bir mekan içinde psikolojik gereksinmelerinin karşılanması için,
bu mekanın değişik boyutlarıyla bir bütün olarak algılanması sonucu ortaya çıkan
olguların göz önüne alınması gerekmektedir.
Genel

anlamda

mekan,

insanların

içinde

hareket

edebileceği,

eylemde

bulunabileceği; ya düzlem elemanlarının bir araya gelmesiyle, ya da üç boyutlu
kitlelerin oyulmasıyla elde edilen kavramsal bir varlıktır. Mimaride iyi bir tasarımın
yalnızca hoşa giden şekiller yaratma sorunu olmadığı; duygusal etkilere sahip
mekanların yaratılması gerektiği giderek önem kazanmaktadır. Duygusal etkinliği
olan bir mekan, derinlik, genişlik ve yükseklikten başka boyutları da beraberinde
getirmektedir (Aydınlı, 1986, s.16-17).
Mekandaki boyutsal algıyı arttırmak, bir başka deyişle, mekanı algılanabilir hale
getirmek, onu oluşturan objeler arasındaki boşluğu anlamlı hale getirmekle aynı
anlama gelmektedir. Boyutsal ilişkiler, ancak mekansal deneyimin mekan içinde
yaşatılması ile algılatılabilir. Mekanda sınırlayıcı unsurlar arasındaki hacim, boşluk
gibi görünmektedir; fakat mekandaki anlamlı boyutsal ilişkiler bu boşlukla oluşturulur
(http://www.mimarlarodasi.org.tr/mimarlikdergisi/index.cfm?sayfa=mimarlik&
Dergi Sayi=27&RecID=320) Rudolf Arnheim, mekandaki boşluk kavramına şöyle
yaklaşmaktadır:
“Boşluk etkisi, çevredeki şekiller ve konturların söz konusu yüzey üzerinde bir strüktürel
sistem oluşturmadığı zaman meydana gelir. Gözlemcinin bakışı nereye takılırsa takılsın, bir
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yer ötekine benzediği için kişi kendisini aynı yerde bulur. Bu durum mesafelerin belirlenmesi
için gerekli mekansal koordinatların yokluğunu hissettirir. Bir obje, kendi ortamından dolayı
tanımsızlaşabilir. Bu olay, obje konumunun çevresiyle tanınabilir bir ilişki içinde olmadığı
zaman meydana gelir (Arnheim, 1977, s.51).”

Bu konu, müzikteki benzer bir olayla açıklanabilir: Fiziksel olarak müzik sesinin
duyulmadığı herhangi bir zaman aralığı, iki obje arasındaki boşluğa benzetilebilir.
Aletin çalınması ile seslendirilen notalar, bir dizi inci gibi beraber algılanır. Çünkü
tonlar arasındaki küçük duraklar parça çalınırken, sık sık arka arkaya gelerek
yokmuş gibi algılanırlar. Zamanın ilerlemesiyle beraber ton, takip ettiği aralık
boyunca yavaş yavaş ritmik ağırlığını ve anlamını kazanır. Parça sona erdiğinde,
duraklar ve tonların oluşturduğu sistem anlaşılmış olur. Durakların parça içinde
anlamlı bir uzunluğa da sahip olması gerekir. Bu anlamda, mekandaki tanımlı
boyutlarla, müzikteki tanımlı zaman aralıkları arasında bir benzerlik gözlenmektedir.
O zaman, mekandaki boyutsal algının arttırılması, yani mekanın daha algılanabilir
hale gelmesi ile mekandaki boşluğun doğru biçimlendirilmesi konusunda bir
paralellik vardır denilebilir (http://www.mimarlarodasi.org.tr/mimarlikdergisi/index.
cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=27&RecID=320).
Bunun yanı sıra mekan, fiziksel anlamda durağan bir yapıya sahiptir. Doğal olarak
bir yapı ve ona ait mekanlar hareket edemezler; fakat insanlar mekan içerisinde
hareket ettikçe, onların mekanla olan konumsal ilişkileri ile mekanı oluşturan
parçaların birbirleri ile olan boyutsal ilişkileri değişmektedir. Bakış açısının sürekli
değişmesi ile insanlar, zihinlerinde mekana dair farklı ayrıntıları bir araya getirerek
toplu bir mekan izlenimi oluştururlar. Bu nedenle mimaride dördüncü boyut olarak
tanımlanan “zaman” kavramı da çok önemlidir.
Deneyimlerimizle tanıdığımız ve bağlı bulunduğumuz toplumsal kültürün kabulleri
çerçevesinde kavramlaştırdığımız mekan, Öklidyen mutlak şemalara göre değil,
içinde veya üzerinde dolaştığımız ardışık kesitler ve bunların ilişkileri olarak; yani
birbirini izleyen bir mekansal birimler toplamının oluşturduğu bir “güzergah” olarak
tanımlanabilir. Kurt Lewin’in geliştirdiği Alan Kuramı’na bağlı olarak “hodolojik
mekan” (Yunanca’da hodos=yol) diye adlandırılan bu mekanın “mümkün olan
hareketin mekanı” biçiminde tanımlanmasına dayanan kimi görüşlere göre hodolojik
mekan 4 farklı öğeden oluşmaktadır. Bu öğeler:
Geçit: İçinde hareketin oluştuğu üç boyutlu güzergah
Sekanslar: Farklı perspektiflerin oluştuğu birimler
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İkili Karşıtlıklar: Birbirini izleyen iki mekan tipinin çatışmasından doğan
izlenim
Perspektif-kesit: yapıya cepheden bağımsız ve önceki üç bileşenin ardışık
toplamından oluşan bir bütün olarak kabul etmenin verdiği üç boyutlu imge olarak
özetlenebilir (Yücel, 1981, s.7).
Mekansal algının zenginleştirilmesi için hodolojik mekan tanımında olduğu gibi
tasarlanan mekanın farklılıkları ve sekansları içinde barındırması ve harekete göre
şekillenmesi son derece önemlidir. Bina ölçeğinden kent ölçeğine geçildiğinde de bu
durum önemini sürdürmektedir. Günümüz metropollerindeki kentsel algının
oluşumunda hareketin ve hızın etkisi büyüktür.
Günümüz kentleri büyüklük olarak insan ölçeğinin ötesinde olduklarından sınırları da
onu deneyimleyen bireye göre değişmektedir. Kentin sınırları, bireyin kent içinde
ulaştığı ve gündelik hayatının geçtiği alanların toplamı olarak düşünülebilir, ki bu
sınır haritalarda gösterilen sınırdan farklıdır (Geron, 2004, s.14) (Cekil 4.1). Mekan,
sınırları

var

olduğunda

gerçekliğine

kavuşur.

Bu

nedenle

bir

mekanı

deneyimleyebilmek için de zamanın ve mekanın sınırlarının üst üste gelmesi gerekir
(Geron, 2004, s.18). Günümüzde zamanın ve mekanın tanımında meydana gelen
değişimler, deneyimlerimizde de farklılaşmalara neden olmaktadır.
Mazzoleni, boyutlarının içinde yaşayanların algı sınırlarını aşması nedeniyle
metropollerin birer mekan olmadıklarını söyler ve bütünün ufuk çizgisinin ötesine
kayması nedeniyle metropollerde her şeyi kapsayan genel bir bakış açısının, yani
panoramanın, olmadığını vurgular (1993, s.285-301). Gerçekten de metropol kentler
çok katmanlı yapılardır ve zaman bileşenindeki farklılaşmayla birlikte sınırları, tanımı
ve kimliği sürekli değişmektedir. Bu değişimde hareket ve hızın da katkısı büyüktür.
Hareket

eden

varlık

olarak

insanın

kentsel

mekanlardaki

iletişimi

de

farklılaşmaktadır.
Hızlı hareket senaryolarına göre şekillenen metropollerin sadece yatayda değil,
düşeyde de geliştiği düşünüldüğünde kentin sınırları yeniden gözden geçirilmelidir
(Cekil 4.1.2).
Çeşitli ulaşım ağlarına sahip metropollerde birey bir noktadan diğerine hareket
ederken farklı kentsel algılar oluşturmaktadır. Bireyin etken veya edilgen olarak
hareket etmesinin yanı sıra bu hareketin hızı da görsel algıyı, dolayısıyla belleği
etkilemektedir. Hareketsiz duran, yürüyen, koşan, bisiklete binen, araba kullanan
veya metro içinde hareket eden bireyin görsel algısı ve belleğine yerleşen kentsel
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imgeler farklılık göstermektedir (Cekil 4.1.3). Hareketin hızı arttıkça kentsel imaj da
bulanıklaşmaktadır. Netliğini kaybetmiş imajlardan oluşan bir hafızanın da çok net
olamayacağı aşikardır.

ekil 4.1.1: İstanbul’un yatay sınırları (http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:Istanbul-wiki.svg)

ekil 4.1.2 : Kentin düşey sınırları, grafik çalışma, Ozan Avcı, 2008.
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ekil 4.1.3 : Hareket ve Hıza Göre Değişen Farklı Kentsel Algılar, grafik çalışma, Ozan Avcı, 2008.

Hızlı hareket ağlarına sahip metropollerde ulaşımı daha hızlı hale getirmek amacıyla
yapılmış

metrolar

zaman-mekan

bağlamında

“zamansız

mekanlar”

olarak

tanımlanabilirler. Yer üstüyle, dolayısıyla kentle, çıkış noktaları haricinde hiçbir
etkileşimi olmayan bu yer altı mekanları, zamanın en temel tanımlayıcılarından olan
doğadaki değişimlerden koparılmıştır. Bu nedenle bu mekanı deneyimleyen birey
zamanı sadece kolundaki saatten takip edebilmektedir. Gündüz/gece gibi ışık odaklı
doğal zaman verilerinden yoksun olan bu mekanlar zamansızdır. Zamansız
olmalarının yanı sıra yer üstüyle ilişki kurma, kentsel olma, kendine özgü ve farklı
olma gibi konularda da sorunlara sahip bu mekanlarda görsel algıda farklılık
yaratmak son derece zordur. Görsel algıda çeşitliliğin olmamasının yanı sıra
zamanın bulanıklaşması sonucunda bireyde bellek oluşamamaktadır.
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4.2. Zaman, Mekan ve Bellek
“ Belleğin yaşamlarımızı yapan şey olduğunu fark etmek için, parça parça da olsa, belleğimizi
yitirmeye başlamamız gerekir. Belleksiz yaşam yaşam değildir' Belleğimiz, tutarlılığımız,
aklımız, duygumuz hatta eylemimizdir. Onsuz birer hiçiz.” Luis Bunuel (Kale, 2004, s.116-123)

Belleğimiz deneyimlerimizin, hayal ettiklerimizin bir birleşimidir. Yaşadığımız çağa ve
bu çağın bağlamından uzak zamanlara dair imgeler, imgelemimizin sonucu olarak
zihnimizde canlanır. Yaşadığımız zamandan geçmişe ve geleceğe bakabilmemizi,
eski

zamanların

imgeleriyle

bugün

bunlara

kendi

yorumlarımızı

katarak

buluşabilmemizi sağlayan, belleğin bu canlanışıdır. Yorumlama sürecinde imgeler
yeniden çağırılma sistemindeki işleyişten farklı bir kurgu ile anımsanırlar (Huyssen,
1999, s.13). Bellek, geçmiş olay ve deneyimlere bağlı olarak şekillense bile şimdi ile
kaçınılmaz bir etkileşim içinde olmayı sürdürür. Zihnimizde yeniden kurgulanan
geçmiş, şimdi ile etkileşim içindeyken, içinde bulunulan kültürel yapı çerçevesinde
anımsanır. Bu kültürel yapının içinde güncel çevremizi algılama yetimizin gelişmesi
ise, belleğimizdeki anılar, kültürel kaynaklardan edindiğimiz bilgiler yanında düş ve
deneyimlerimiz yoluyla kendimizi o gün içine yerleştirdiğimiz yer bağlamında
mümkün olur (Kale, 2004, s.116-123).
Platoncu anımsama kuramına göre duyu algısı yalnızca duyuların kısa ömürlü
uydurmalarını ortaya çıkarırken, bellek; olanı, orijinalin kopyaları olarak atıfta
bulunulan iyi, güzel gibi tüm duyu algısı nesnelerini sonsuza dek anımsamaktadır.
Aristotelesçi kuramda anımsama, geçmişteki imgelerin bilinci olarak tanımlanırken,
bellek

yalnızca

geçmişteki

duyu

imgelerinin

zihinde

tutulması

olarak

tanımlanmaktadır. Barash’a göre burada önemli olan, “Aristoteles için anımsama
yetisinin duyu algısıyla ortaya çıkan imgeleri kullanmasıdır.” Platoncu yaklaşıma
göre

anımsama,

duyu

algısında

türemiş

imgeleri

çağrıştırmaktadır,

duyu

nesnelerinin sadece uçuşan kopyaları olan önsel fikirleri çağrıştırmamaktadır. Bu
durumda duyu deneyimlerimizin sınırları, anımsamanın kapsamını oluşturmaktadır.
“Aristoteles için hem imgelem hem bellek, temsilleri salt zayıf kopyalar olan algısal
imgede kök salmıştır.” (Barash, 2007, s.14-15).
Fiziksel anlamda bir bütün olarak kabul edilen zaman ve mekan, fiziksel anlamları
dışında değerlendirildiklerinde, onları birleştiren bir kavram olarak bellek ortaya
çıkmaktadır. Anımsama da, belleğin fiziksel mekan-zamanla bağ kurmasıyla
gerçekleşmektedir (Soykan, 2008, s.35).
Ömer Naci Soykan, “Uzam Bellek Bağlantısı Açısından Mimarlığa Bir Bakış” isimli
yazısında mekanla öznel belleğin ilişkisini şöyle açıklamaktadır:
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“Öznel bellek, Bergson’un belirttiği gibi uzama bağlıdır. Örneğin, dün akşam ne yediğimi
anımsarken yemek yediğim uzamı gözümün önüne getiririm. Uzam zaman birliğini kişide
kuran bellektir. Yapıtın belleği ise onun uzamıdır. Her sanat eseri, ilkin maddi, somut bir yapı
olarak karşımıza çıkar. Örneğimizde yapıt, hem dış, hem iç uzamı olan, içine girilebilir maddi,
fiziksel uzamlı mimari yapıttır. Ancak ondan çıkaracağımız şeyler tinsel uzamlıdır. Bu çıkarışta
da mimari yapıt için geçmiş bir şey olan onun zamanının şimdi karşımızda olan uzamıyla
bağını kuran öznedir, öznenin belleğidir (2008, s.37).”

Italo Calvino, “ Biz kimiz, her birimiz kim, eğer deneyimlerimizin, bildiklerimizin,
okuduğumuz kitapların, hayal ettiğimiz şeylerin bir bileşimi değilsek?” diye sorarken
kişinin belleğini besleyen kaynaklara değinerek şöyle devam etmektedir: “Her yaşam
bir ansiklopedi, bir kütüphane, objelerin bir karışımı, çeşitli üslupların bir bileşimi ve
bu yapıda her şey tekrar tekrar düzenlenerek yeniden tasarlanabilir.” Zihinsel
dünyamızda deneyimlenen, anımsanan, hayal edilen şeyler nasıl kaynaşmışsa,
gerçek yaşamda da geçmiş, gelecek ve bugünümüz aynı şekilde bütünleşmiş
durumdadır (Pallasmaa, 2001, s.18).
Belleğin yitirilmesi sonucunda zamanı oluşturan “an”lar sürekliliğini kaybeder. Bu
nedenle olaylar arasında bağlantı kurmamız zorlaşır. Belleğin oluşmasında da
zamanın sürekliliğinin önemi çok büyüktür. Geçmişten bugüne bütün yaşananlar
süreklilik içinde aktarıldıklarında hafızamızda yer ederler. Aksi olduğunda; olaylar,
zaman ve mekan hakkında bellek oluşturmamız da zorlaşmaktadır.
Cimdinin algılanması üzerinde belleğin çok büyük bir etkisi vardır ama bunun
gerçekleşmesi için algılananın kendi başına bir şeklinin olması gerekir. “Geçmişte
kazanılmış hiçbir şekil, şimdi görülen bir şeye uygulanamaz.” Bireyin nesneyi
algılayabilmesi için algılananın kendine has bir kimliğe sahip olması gereklidir
(Arnheim, 2007, s.98).
Gerçekliğin denetiminden bir hayli uzak olan bellek algıdan çok daha akışkan bir
ortamdır. Görülen şeylerin tanınması sırasında algı ile bellek arasındaki en faydalı
etkileşim gerçekleşir. “Geçmişte kazanılan görsel bilgi, görüş alanında ortaya çıkan
bir nesnenin ya da eylemin doğasını fark etmeye yardımcı olmakla kalmaz; ayrıca
mevcut nesneye, topyekün dünya görüşümüzü oluşturan şeyler sistemi içinde bir yer
de tayin eder.” Bir şeyi tanıyabilmek için, farkına varılacak şeyin orada mevcut
olması gerekmektedir (Arnheim, 2007, s.102-109). Zaman bileşenlerini içermeyen
zamansız mekanlarda bu nedenden dolayı zamanın farkına varılamamaktadır.
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Mekanın birey tarafından deneyimlenebilmesi için belleğin içinde oluşan mekanla
bedenin içinde bulunduğu mekanın aynı olması gerekir (Cekil 4.2.1). Bu deneyim de
şimdiki zamanda mümkündür.

ekil 4.2.1: Zaman-Mekan-Beden-Bellek ilişkisi, grafik çalışma, Ozan Avcı, 2008

Cimdiki zamanın tam olarak deneyimlenemediği zamansız mekanlarda bellek içinde
oluşan mekanla bedenin var olduğu mekan farklıdır (Cekil 4.2.2). Bu nedenle mekan
bellekte yer etmemektedir. Örneğin zamansız mekan olarak tanımlanan metrolarda
seyahat süresi boyunca kitap okuyan birey, kitapta tasvir edilen mekanı belleğinde
deneyimlemektedir. İçinde bulunduğu fiziksel mekanla belleğinde oluşan sanal
mekan aynı olmadığı için birey metro mekanına ait hafıza oluşturamamaktadır.

ekil 4.2.2: Zaman-Mekan-Beden-Bellek ilişkisi-2, grafik çalışma, Ozan Avcı, 2008

Düşeyde de gelişen günümüz kentlerinde bireyin sokak seviyesinde hareket
etmesiyle metroyu kullanması durumunda belleğinde oluşacak kentsel imajı farklılık
gösterecektir. Oluşacak kentsel imajları göstermek amacıyla hazırlanan grafik
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çalışmada (Cekil 4.2.3) bireyin yer altında geçirdiği her an t1, t2,W, t14 şeklinde
gösterilmiştir. Bunların her biri bireyin o zaman dilimindeki şimdiki zamanını temsil
etmektedir.

ekil 4.2.3: Kentin Düşey Kesitinde Geçmiş-Cimdi-Gelecek, grafik çalışma, Ozan Avcı, 2008

Metroyu kullanmadan sokak seviyesinde hareket eden bireyin kentsel algısı Cekil
4.2.4’deki gibi olurken, bu süreyi yer altında geçiren bireyin belleğinde oluşan
kentsel imaj Cekil 4.2.5’deki gibidir.

ekil 4.2.4: Sokak Seviyesindeki Kent İmajı, grafik çalışma, Ozan Avcı, 2008

ekil 4.2.5: Yer altında oluşan Kent İmajı, grafik çalışma, Ozan Avcı, 2008
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Yer altında geçirilen süre boyunca şimdiki zamanın deneyimlenmesi sırasında bellek
başka bir sanal mekana kayarsa Cekil 4.2.6’daki durum ortaya çıkmaktadır. Bu
durumda bireyin zihninde oluşan kentsel imaj metroya girmeden önceki ve girdikten
sonraki imajlarının birleşmesiyle meydana gelen arası kopuk, eksik imajdır. Böyle bir
kentsel hafızaya sahip olan birey bocalamaktadır. Bu kopukluğu ortadan kaldırmak
için metrolar kendi gerçeklikleri içinde değerlendirilmeli ve burada geçirilen her an
farklı mekansal deneyimlere sahne olmalıdır. Cimdiki zamanın deneyimlenmesiyle
metroda bulunan birey oraya ait bir hafıza oluşturabilecektir. Bu şekilde de metroya
girmeden hemen önceki ve çıktıktan sonraki kentsel imajı arasındaki boşluk
doldurulacaktır (Cekil 4.2.7).

ekil 4.2.6: Kopuk Kent İmajı, grafik çalışma, Ozan Avcı, 2008

ekil 4.2.7: Yeni Kent İmajı, grafik çalışma, Ozan Avcı, 2008

Kentin içindeki iki farklı noktayı yerin altından ve üzerinden deneyimlediğimizde
görsel algıdaki değişimleri incelemek amacıyla yapılmış kısa filmde (Cekil 4.2.8),
Berlin’de iki metro durağı arasındaki bölge örnek olarak seçilmiştir.
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ekil 4.2.8: “Berlin: Above/Under Ground”, kısa film, Ozan Avcı, 2008.

Rosa-Luxemburg Platz ve Senefelderplatz durakları arasında ilk filmde birey
metroyu kullanmaktadır (Cekil 4.2.9). Pankow yönünde U2 hattındaki metroya
bindiğinizde, bu iki durak arası 3 dakika sürmektedir. İkincisinde ise aynı mesafeyi
yürüyerek kat etmektedir ve bu yaklaşık 10 dakika sürmektedir (Cekil 4.2.10). Birinci
örnek süre olarak daha kısadır ama ikinci örnek görsel çeşitlilik ve kentle olan ilişki
açısından daha zengindir. Metro yolculuğunda algılanan tünelin ve neredeyse
Berlin’deki diğer bütün metro istasyonlarıyla aynı olan istasyonun bulanık imajıdır.
Kentin sokaklarında yürüyerek yapılan ikinci yolculukta ise algılanan kentin dokusu,
caddeleri ve binalarıdır, yani kentin kendisidir. Berlin’i sadece yer altı mekanlarında
yaşadığımızı düşünürsek, belleğimizde oluşacak kent imajı birçok farklı kentle aynı
olacaktır. Belleğimizde farklı bir yer edinmesine olanak sağlayacak olan, yer altında
geçirilen süreyi kendi gerçekliği içinde yeniden alıp değerlendirmek olacaktır.

ekil 4.2.9: “Berlin: Under Ground”, kısa film, Ozan Avcı, 2008.

ekil 4.2.10: “Berlin: Above Ground”, kısa film, Ozan Avcı, 2008.
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Bu iki farklı deneyimde oluşan hafıza birbirinden tamamen farklıdır. RosaLuxemburg Platz ile Senefelderplatz arasında metroyu kullanan birey, bu iki
noktanın kent içindeki konumlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini ancak harita
yardımıyla kavrayabilmektedir. Bu noktada günümüz kentlerinde algılama ve bellek
oluşturma konusunda oryantasyonun ve yön bulmanın son derece önemli olduğu
gözlenmektedir. Özellikle yer altı mekanlarında bireyin harita veya işaret sistemleri
olmadan

yönünü

bulması

son

derece

zordur.

Mekanın

tasarımı,

bireyin

oryantasyonunu sağlayamadığı için bu durum ortaya çıkmaktadır.
4.3. Bölüm Sonucu
Mekanın zamanla olan ilişkisi içinde, hareket ve hızın son derece önemli olduğu
günümüz kentlerinde görsel algının oluşması ve bunun bireyde bellek oluşturması
son derece zordur. Görsel algının oluşabilmesi için değişim ve farklılaşmaya ihtiyaç
vardır. Metropollerde karşımıza çıkan aynılaşma sorunu, mekansal algılamayı da
olumsuz yönde etkilemektedir. Algıya göre daha kaygan bir zemine oturan belleğin
oluşmasında görsel algı çok önemlidir. Bireyin içinde bulunduğu mekanı
algılayabilmesi için, belleğinde oluşan sanal mekanla içinde bulunduğu fiziksel
mekanın üst üste düşmesi gerekmektedir. Aksi olduğunda birey başka bir mekana
dalmakta ve içinde bulunduğu mekanı deneyimleyememektedir. Bütün bu süreçte
de yine şimdiki zamanın önemi büyüktür; çünkü algılama, içinde bulunulan şimdiki
zamanda gerçekleşmektedir. Zamansız olarak tanımlanan metrolarda şimdiki
zamanın deneyimlenmesi ve bireyin bu mekana ait kentsel bir hafıza oluşturması
oldukça zordur. Zamana dair değişkenleri içermeyen metrolar, mekansal olarak da
bireye farklılıklar sunmadıkları için birey bu mekanlarda yönünü bulamamakta ve
kaybolmaktadır.

İşaret

sistemleri

ve

haritalar

aracılığıyla

oryantasyonunu

sağlayabilen birey, bu yardımcı sistemlere bağımlı hale gelmiştir. Metroların zaman,
mekan, algı ve bellek bağlamında yeniden değerlendirilip tasarlanmaları sonucunda
oluşacak yeni açılımlar, zamansız olarak tanımlanan bu mekanlarda yeni
zamansallıklar ve mekansallıklar yaratabileceklerdir. Hodolojik mekan tanımı ve
bileşenleri hatırlandığında, metroların geçitlere, sekanslara, ikili karşıtlıklara ve
perspektif kesitlere sahip oldukları hatırlanmalıdır ve bu bileşenlerin potansiyelleri
metro tasarımlarına yansıtılmalıdır. Farklı mekansal deneyimlere ev sahipliği
yapacak olan metrolarda birey, mekanla doğrudan iletişim kurabilecek, şimdiki
zamanın bilincine varabilecek, mekanı algılayarak bellek oluşturabilecektir.
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5. ZAMANSIZ MEKAN OLARAK METROLAR
5.1. Metrolarda Oryantasyon ve Yön Bulma
5.1.1. Oryantasyonun ve Yön Bulmanın Tanımı
Mimarlık hem pratik hem de teorik yönüyle bireyin kendisi ile çevresi arasındaki
etkileşimden doğan bir yaşam biçimini kurmayı hedefler. Bireyin fiziksel çevreyle
kurduğu bu ilişki “mekanın deneyimlenmesi” olarak tanımlanabilir. Mekanın fiziksel
ve

kavramsal

yapısının

karmaşıklığı,

içerisinde

yaşanan

deneyimlerin

tanımlanmasını da zorlaştırır. Bu bağlamda oryantasyon ve yön bulma kavramlarını
açıklamak da karmaşık bir yapı gerektirir (Garip, 2003, s.1).
Günümüz metropollerinin karmaşık yapıları içinde yer alan yer altı mekanlarında
gerçekleşen eylemlerin yoğun kullanım ve mekanın karmaşıklığına bağlı olarak
zaman zaman kaotik bir yapıya dönüşmesi, bunun sonucunda da bireyde stresin
oluşması, aidiyet duygusunun yitirilmesi, kaybolmuşluk hissi gibi durumlar ortaya
çıkabilmektedir.
Yön bulmanın yalnızca belirlenen hedefe ulaşma süreci olarak tanımlanması eksikli
olacaktır, çünkü yön bulmada hareket esnasında çevresel verilerin nasıl
değerlendirildiği, bilginin nasıl elde edildiği ve bu bilginin yaşanan deneyimlerle nasıl
değiştiği de önemlidir (Relph, 1976, s.85).
Bireyin çevresiyle olan ilişkisinde önemli olan “davranış” kavramı; organizmanın bir
ortamdaki hareket tarzı veya herhangi bir zamanda canlıyı etkileyen faktörlerin onun
cevabına dönüşmesi olarak tanımlanabilir (Lewin, 1964, s.59). Tolman, “psikolojik
bir mekanizma” olarak tanımladığı canlıların davranışını, çevrelerine karşı ortaya
koydukları tepkisel bir hareket olarak açıklamaktadır (1948, s.189-208).
Günümüz kentsel mekanları düşük düzeyli görsel organizasyona sahiptir. “Görsel
organizasyon” kavramı, olumlu veya olumsuz değer bölgeleri olarak tanımlanabilen
davranış değer bölgelerini incelemek amacıyla kullanılabilir. Olumlu davranış değer
bölgesi gerilimi azaltıp ve tanımladığı mekanın çekici kuvvetlerini temsil ederken,
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olumsuz değer bölgeleri gerilimi arttırmaktadır ve mekanın itici kuvvetlerini temsil
etmektedir (Garip, 2003, s.7). Zamansız mekanlar olarak tanımlayabileceğimiz
alışveriş merkezlerinde yapılan yön bulma çalışmasında yüksek derecede görsel
entegrasyon sağlayan orta galerinin olumlu değer bölgeleri yarattığı ortaya
çıkarılmıştır ( Doğu ve Erkıp, 2000, s. 731-755).
İnsan çevresiyle olan etkileşim süreci içinde çevreden elde ettiği bilgileri alıp onları
var olan bilgilerle birleştirip tekrar kullanmak üzere hafızasında depolamaktadır. Bu
süreç sonucunda ortaya çıkan ürün ise bilişsel haritalardır (Downs ve Stea, 1973,
s.71). Passini’ye göre mekansal oryantasyon; bireyin bilişsel haritalarla mümkün
kılınan çevrenin temsilinin içinde, kendi pozisyonunu akıl yoluyla bulabilme
yeteneğidir. Bu tanımlamada mekansal oryantasyon, birinin nerede olduğunu
bilmekle ve yeterli bilişsel bir haritaya sahip olmakta eş değer tutulmaktadır (1992,
s.35).
İmaj ve bilişsel harita kavramlarının popülerleşmesine en büyük katkı, bu kavramları
özellikle kentsel ölçekte çevre tasarımıyla ilişkilendiren Kevin Lynch tarafından
yapılmıştır. 1960 yılında yayınlanan “The Image Of The City” kitabında Kevin Lynch,
çevrenin net imajlarının, bireyin yön bulma performansına katkısı olacağını
vurgulamıştır. Lynch’e göre görsel erişilebilirlik, okunabilir ve imajlaştırılabilir bir
çevrenin tasarım kriteri olmalıdır.
5.1.2. Oryantasyon ve Yön Bulmada Haritalar
Oryantasyon ve yön bulma performansında önemli bir yere sahip olan haritaların
tipolojisi incelendiğinde iki tür harita olduğu görülmüştür. Bunlardan birincisi, bireyin
mekan içindeki hareketiyle ilişkilidir. Bu haritalar, verilen ortam içerisinde yürürken
görülen şeylerin hatırlanmasıyla yeniden yaratılmaktadırlar. Bu tür bir organizasyon,
lineer veya dizisel olarak adlandırılmaktadır ve rota haritalarını işaret etmektedir.
İkinci tür haritalarda ise çevre, mekansal bir varlık olarak anlaşılmaktadır. Bu tür bir
organizasyon da mekansal olarak kabul edilmektedir ve inceleme haritalarını işaret
etmektedir (Passini, 1992, s.36-37). Bu bağlamda metro haritaları lineer ve ardışık,
kent haritalarıysa mekansal haritalar olarak düşünülebilir. Metro haritalarının tarihsel
süreçteki gelişimleri incelendiğinde bu iki tür harita arasındaki etkileşim de
gözlemlenebilmektedir.
Kentle birey arasına giren haritalardan metro haritaları, soyut bir akış diyagramı gibi
tasarlandıkları için kullanıcısının kendisini kentte konumlandırması daha zordur.
Berlin kent haritasıyla (Cekil 5.1.2.1) Berlin metro haritası (Cekil 5.1.2.2)
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kıyaslandığında her ikisinin de kendine özgü mekansal bir kurgusunun olduğu ve bu
kurguların da birbirleriyle ilişkilerinin olmadığı görülür. Haritaların birer temsil aracı
oldukları,

metrolarda da

düşünüldüğünde,

metro

bireyin

kentle

haritalarının

kent

değil kentin

temsiliyle

haritalarından

karşılaştığı

farklı bir

biçimde

tasarlanmış olmaları yadırganmamalıdır.

ekil 5.1.2.1: Berlin Kent Haritası (http://www.bloxa.ru/UserFiles/File/WORLD/Germany/Berlin/berlin-map.jpg)

ekil 5.1.2.2: Berlin Metro Haritası (http://www.berlinverkehr.com/netze/051212sumetro.jpg)
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Montreal metro haritaları bu bağlamda farklı bir örnek olarak ele alınabilir. 1976
yılında tasarlanan Montreal metro haritası (Cekil 5.1.2.3), bu iki haritanın üst üste
çakıştırılmasıyla oluşturulmuştur. Kentle yer altının ilişkisini plan düzleminde de olsa
kuran bu yeni harita tasarımından 1980’ler ve 90’larda oluşturulan yeni haritalarda
(Cekil 5.1.2.4, Cekil 5.1.2.5 ve Cekil 5.1.2.6) vazgeçilmiştir. Kentin suyla olan ilişkisi
grafikleştirilip, akslar daha lineer hale getirilmiştir. Meydan, cadde, sokak gibi farklı
kent parçaları bu haritalarda aynı nitelikte sunulmaktadır. Hepsi birer isim ve
tabeladan ibarettir.

ekil 5.1.2.3: 1976 Montreal metro haritası, (http://en.wikipedia.org/wiki/Montreal_Metro)

ekil 5.1.2.4: (sol) 1980’ler Montreal metro haritası, (http://en.wikipedia.org/wiki/Montreal_Metro)
ekil 5.1.2.5: (orta) 1990’lar Montreal metro haritası, (http://en.wikipedia.org/wiki/Montreal_Metro)
ekil 5.1.2.6: (sağ) Günümüz Montreal metro haritası, (http://en.wikipedia.org/wiki/Montreal_Metro)

Montreal metro haritalarında görülen bu durum, Londra metro haritalarında da
gözlemlenmektedir. 1889 yılına ait ilk metro haritası örneklerinde lineer olan
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haritayla mekansal olan kent haritası üst üste getirilmiştir (Cekil 5.1.2.7). 1890’lardan
2000’lere gelindiğinde Londra metro haritaları da mekansal niteliklerini yitirmişler ve
sadece lineer ve dizinsel olan soyut metro haritalarına dönüşmüşlerdir (Cekil
5.1.2.8). Bu iki farklı harita okuması iki farklı kentsel bellek oluşturacaktır. Önemli
olan bu farklı iki kentsel belleğin birbirine geçişinin sağlanabilmesidir.

ekil 5.1.2.7: Londra Metro Haritası, 1889 (http://homepage.ntlworld.com/clivebillson/tube/tube.html)

ekil 5.1.2.8: Londra Metro Haritası, 2008 (http://subway.umka.org/map-london/district-line/southfields.html)
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Oryantasyon ve yön bulmada kent ve metro haritaları kadar bilişsel haritaların da
önemi çok büyüktür. Bilişsel haritalar, durağan bir şeymiş gibi görülmemelidirler.
Yeni bilgi elde edildiğinde ve diğer bilgiler unutulduğunda değişime uğrarlar. Bilişsel
harita, genel anlamda bilişsel haritalama sürecinin içinde olduğu zamanın belirli bir
anında üretilmiş bir üründür (Passini, 1992, s.45). Üründen çok, bilişsel haritalama
sürecini vurgulayan ilk yazarlardan olan Downs ve Stea, bu süreci; bireyin mekansal
çevre hakkındaki bilginin toplamasına, organize etmesine, depolamasına, yeniden
çağırmasına ve manipüle etmesine olanak sağlayan bilişsel ve akli yetenekleri
etkileyen bir soyutlama olarak tanımlamaktadırlar (1977, s.6).
Bilişsel haritalar, mekansal çevre hakkındaki bilginin nasıl organize edildiğine ilişkin
yöntemi tarif ederler. Bu organizasyonda; benmerkezci, sabit ve düzenli olmak üzere
üç temel referans çerçevesi yer almaktadır. Benmerkezci çerçevede, çevredeki
elemanlar gözlemciye göre yerleştirilmektedir. Sabit çerçevede, gözlemcinin kendisi
kadar çevrenin elemanları da o çevredeki belirli bir noktayla ilişkilendirilmiştir.
Düzenli çerçevede ise bu elemanlar bir tür soyut sistemle ilişki içinde
yerleştirilmektedir. Benmerkezci çerçeve dizimsel olan rota türü temsillerde
karşımıza çıkarken, sabit ve düzenli çerçeveler daha yaygın olarak mekansal olan
inceleme türü temsillerde karşımıza çıkmaktadırlar. Bu çerçevelerin soyutluk
dereceleri benmerkezci olandan düzenli olana doğru artmaktadır (Passini, 1992,
s.38).
Bilişsel haritaların zamanla ve mesafeyle olan ilişkisi içinde bu iki farklı kavram
birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Bir yerin ne kadar uzak olduğu sorusuna,
oraya ulaşmak için gerekli olan zaman şeklinde cevap verilirken, zamana yönelik
sorulara

da kısa

veya

uzun

gibi mesafe tanımlayıcı kavramlarla

cevap

verilebilmektedir (Passini, 1992, s.40). Londra metrosunda seçilen bir rotanın
gerçek zaman ve mesafe ölçümleriyle kullanıcıların zaman ve mesafe tahminlerinin
karşılaştırıldığı çalışmasında Canter, insanların mesafe konusunda zamana oranla
daha tutarlı bir fikre sahip olduklarını gözlemlemiştir (1977). Bu sonuçlar da
oryantasyon ve yön bulma problemlerine sahip olan metroların zamansız olduklarını
doğrulamaktadır.
Yön bulmayı aktif bir eylemsel ve düşünsel süreç olarak ele alan O’Neil, oluşturduğu
strüktürel algı modelinde yön bulma performansının; planların karmaşıklık
düzeyleriyle,

mekansal

ilişkilerin

anlaşılmasıyla

ve

kişisel

mekanların

hatırlanmasıyla ilişkili olduğunu dile getirmektedir (Cekil 5.1.2.9). Mesafe ve yönlerin
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anlaşılmasıyla insanlar mekanı deneyimledikçe, mekanlar arasındaki bağlantı daha
iyi algılanabilecektir (O’Neil, 1991a, s.555).
Bilişsel harita ölçütleri, plan karmaşıklık düzeyi ve yön bulma performansı arasındaki
ilişkiyi ortaya koymaya çalışan O’Neil, plan karmaşıklık düzeyinin artmasının, yön
bulma performansını azalttığını gözlemlemiştir (1991b, s.271).

ekil 5.1.2.9: Strüktürel Algı Modeli (O’Neil, 1991, s.555)

Yön bulma performansını etkileyen bu faktörler yer altı mekanlarında daha da
baskın hissedilmektedir. Örneğin metrolarda mekansal ilişkilerin anlaşılması, sokak
seviyesindeki herhangi bir mekana göre daha zordur. Çünkü metrolar sadece iç
mekandan oluşmaktadırlar ve dışarısıyla ilişkileri yoktur. Bu nedenle de metrolarda
oryantasyon ve yön bulma daha zordur.
5.1.3. Metroların Oryantasyon ve Yön Bulma Problemleri
Yerin altında olmaları nedeniyle doğal verilerden ve gün ışığından yoksun olan
metrolar, plan şemaları olarak da birçok koridordan ve seçim noktasından
oluşmaktadırlar. Bu karmaşık yapıları nedeniyle de oryantasyon ve yön bulma
problemlerine sahiptirler.
Sokak seviyesinde hareket eden bireyin metro girişine gelmesiyle birlikte farklı bir
mekansal deneyim

başlamaktadır.

Bireyin
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bu

noktadan

itibaren platforma

ulaşmasını sağlayan, işaret sistemleridir. Metro istasyonlarındaki işaret sistemleri üç
kategoride incelenebilir (Özbek, 2007, s.26-27):
1. Bireyin çıkış noktalarına veya trene yönlenmesini sağlayan özel yön
belirleyici işaretler
2. Zaman tabloları, diğer metroların ağ haritaları veya trenlerin yönünü gösteren
semboller gibi ağ sistemlerini içeren işaret sistemleri
3. Telefon kulübeleri gibi mekansal noktalar
Metro istasyonlarında kişinin yön bulma performansını etkileyen sadece işaret
sistemleri ve onların okunaklı ve anlaşılabilir olması değildir. Metro istasyonunun
tasarımı da kişilerin yönlerini belirlemelerine yardımcı olmaktadır. Modern kentlerin
bir çoğunda gözlemlenen aynılaşma da bireyin farkındalığını azaltmaktadır. Bu
noktada Stockholm metrosu (Cekil 5.1.3.1) , her istasyonunda doku, renk ve ışık
kullanımıyla farklılaşan bir örnek olarak ele alınabilir. Belirli bir hat boyunca seyahat
eden birey, farklılaşan istasyon tasarımlarıyla her istasyona ait farklı bir hafıza
oluşturabilecektir. Bu durum bireyin yön bulma ve oryantasyon performansını da
olumlu yönde etkileyecektir.

ekil 5.1.3.1: Stockholm Rissne, Fridhemsgatan ve T-Centralen Metro İstasyonları, Fotoğraflar: Emre Aydilek, 2007

İki farklı yapım tekniği üzerine İstanbul metrosunda yön bulma performansının
değerlendirilmesi amacıyla Esra Özbek tarafından yapılan çalışmada, aç-kapa
tekniğiyle inşa edilmiş olan Levent Metro İstasyonu ile tünel tekniğiyle inşa edilmiş
olan Osmanbey Metro İstasyonu karşılaştırılmıştır (2007, s. 79-90). Bu iki
istasyonun seçilme nedeni, farklı yapım tekniklerinin yaratmış olduğu mekansal
farklılaşmadır. Fiziksel yoğunluğun neredeyse aynı olduğu bu istasyonlardan Levent
istasyonu, 27m. derinlikte yer alan ve 4 adet girişi olan bir istasyondur. Osmanbey
istasyonu ise 23m. derinlikte yer alan ve 6 girişi olan bir ara istasyondur (Özbek,
2007, s.79).
Plan kurgusu açısından bakıldığında, kat yüksekliğinin belirli bir seviyeyi aşmadığı
Osmanbey istasyonunun platform katında bölücü duvarlar ve tekrarlanan koridorlar
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göze çarpmaktadır (Cekil 5.1.3.2). Kat yüksekliğinin yeterince fazla olduğu Levent
istasyonunda ise mekan daha bütüncül tasarlanmıştır (Cekil 5.1.3.3) (Özbek, 2007,
s.79).

ekil 5.1.3.2: İstanbul Metrosu Osmanbey İstasyonu Kat Planları (Özbek, 2007, s.80)

ekil 5.1.3.3: İstanbul Metrosu Levent İstasyonu Kat Planları (Özbek, 2007, s.81)
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Yapılan anket çalışmaları sonucunda kullanıcıların %65’i Osmanbey istasyonunu
karmaşık bulurken, %35’i Levent istasyonunu karmaşık bulmaktadır. Sakin veya
stresli olma durumuna göre bu iki istasyonu kıyaslamaları istendiğinde Osmanbey
istasyonu için kullanıcıların%35’i sakin, %65’i stresli cevabını vermiştir. Buna
karşılık, Levent istasyonunda kullanıcıların %65’i sakin, %35’i stresli cevabını
vermiştir (Özbek, 2007, s.87). Bu alan çalışması kullanıcıların oryantasyon ve yön
bulma performanslarında metroların tasarımlarının ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir. Osmanbey ve Levent istasyonları ışık, renk, doku ve malzeme
açısından farklılık göstermeseler de, yapım tekniklerine bağlı olarak mekansal
kurgulanışlarının farklılık göstermesi, bireylerin mekansal algılarını ve dolayısıyla
mekan içindeki deneyimlerini etkilemektedir.
5.2. Kentsel Mekan Olarak Metrolar
“ Birini bekliyorum; istasyonda buluşup ortak bir arkadaşımızı ziyaret edeceğiz. Saate
bakıyorum, on beş dakika gecikmiş. Akşamın geceye dönüşeceği bir zaman diliminin içinde
döneniyorum dakikalardır. Bu yer altı mekanında geceyi, gündüzü ayıracak bir ölçüt yok
(Armaner, 1997, s.17).”

Farklı filozofların zamanla ilgili yaklaşımlarının incelenmesiyle zamanın mekanla,
algıyla ve bellekle olan yakın ilişkisi ortaya konmuştur. Bu ilişkileri yer altı mekanları
özelinde metrolarda incelemek, konuya açıklık getirmek açısından faydalı olacaktır.
Büyük bir hızla gelişen ve büyüyen kentlerde uzak mesafeleri mümkün olduğunca
kısaltmak

amacıyla

yapılan

metroların

bulundukları

kentle

olan

ilişkileri

sorgulanmalıdır. Kevin Lynch’in de belirttiği gibi metrolar kentten kopmuş alanlardır
(1960, s.57) ve zamansız mekan olarak metrolar bu bağlamda değerlendirilip kendi
gerçeklikleri ortaya konmalıdır.
Günümüz kentlerinin düşey sınırları düşünüldüğünde kentin semalarında gezinen
uçaklarla yerin altında hareket eden metroların bir farkı var mıdır? Uçaklar şehirler
veya ülkeler arası ulaşımı sağlarken, metrolar şehir içi toplu taşıma araçları olarak
hizmet vermektedir ve hizmet ettikleri kente de sadece çıkış noktalarında
değmektedir. Aynı şekilde uçakların da aralarında ulaşımı sağladıkları kentlerle olan
ilişkileri sadece havaalanları aracılığıyla kurulmaktadır. Bu nedenle hem metrolar
hem de havaalanları zamansız mekanlardır.
Calvino, “Görünmez Kentler” isimli yapıtında şöyle der:
“Trude’de yere inerken kentin kocaman harflerle yazılmış adını görmesem, ayrıldığım
havaalanına geldiğimi sanacaktım. Geçtiğimiz dış mahalleler aynı sarımsı ve yeşilimsi
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evleriyle ötekilerden farksızdı. Aynı okları izlediğinizde aynı meydanları aynı çiçek tarhlarını
dolaşıyordunuz. Kent merkezindeki sokaklar birbirinden farksız malları, paketleri, tabelaları
sergiliyordu. Trude’ye ilk gelişimdi bu, oysa bir rastlantı sonucu indiğim oteli önceden
biliyordum. Niye geldim ki Trude’ye? Diye soruyordum kendime. Ve daha o an gitmek
istiyordum' ‘İstediğin an uçabilirsin’ dediler, ama her noktasıyla bu kentin aynısı başka bir
Trude’ye gideceksin, başı sonu olmayan tek bir Trude’yle kaplı dünya, havaalanında adı
değişiyor o kadar (1972).”

Uzun süren bir uçak seyahatinden sonra bireyin havaalanında hissettikleri
Calvino’nun anlattıklarıyla özdeştir, çünkü bu yolculuk boyunca birey aynı hacmin
içindedir ve mekandan bağımsızdır. Görsel algıyı tetikleyecek herhangi bir değişme
olmadığı için geçirilen süreye dair bireyin hafıza oluşturması da zordur. Bu
nedenlerden dolayı da birey huzursuzdur. Bu durum metrolarda daha şiddetli olarak
hissedilmektedir, çünkü metrolar çevresel zamandaki değişimlerden de uzaktır.
Yerin altında olmaları nedeniyle hem dünyanın kendi döngüsü içinde meydana
gelen gece-gündüz gibi farklılaşmaların yansımaları bu mekanda hissedilmez, hem
de içinde, veya altında, bulunduğu kentle de hiçbir ilişkisi yoktur. Bu nedenle
zamansızlık durumu ortaya çıkmaktadır.
Kentten kopmuş alanlar olarak tarif edilebilen metrolarda birey kentle değil kentin
temsiliyle karşı karşıyadır. Temsil yöntemlerinin sebep olduğu eksilmeler, birey-kent
ilişkisinde de gözlemlenmektedir. Örneğin Berlin’in ünlü meydanlarından birisi olan
Alexanderplatz, metro istasyonunda sadece bir tabelayla temsil edilmektedir (Cekil
5.2.1,

5.2.2).

Bu

durumda

Alexanderplatz’ı

sadece

metro

istasyonunda

deneyimleyen birey, kentin dokusu, tarihi ve hafızası ile ilgili herhangi bir bellek
oluşturamayacaktır.

ekil 5.2.1: (sol) Alexanderplatz Berlin, (http://en.wikipedia.org/wiki/Alexanderplatz)
ekil 5.2.2: (sağ) Alexanderplatz Metro İstasyonu, Berlin, (http://en.wikipedia.org/wiki/Alexanderplatz)

58

Zamansız olarak tanımladığımız metroların kentle olan ilişkisizliği sorununa çözüm
arayan bir örnek olarak Berlin’deki Heidelberger Platz metro istasyonu düşünülebilir.
Yerin altıyla üstünü ilişkilendirmek amacıyla Heidelberger Meydanı’nın fotoğrafları
metro istasyonunun duvarlarına yerleştirilmiştir (Cekil 5.2.3, 5.2.4). Bulunduğu
yerden ve bağlamından kopuk bu fotoğraflar sadece bir müzede olma hissini
uyandırmaktadır, bu nedenle de kentle olan ilişki sorununu ortadan kaldırma
çabasının

başarısız

olduğu

söylenebilir.

Bununla

birlikte,

kendi

tarihsel

bağlamlarından ve yerle olan ilişkilerinden soyutlanarak bir araya getirilen objelerin
sergilendiği müzelerin

de

zaman-mekan problemleri ve

zamansız oluşları

düşünüldüğünde, Heidelberger Platz metro istasyonundaki zamansızlık problemi
daha karmaşık bir hal almıştır.

ekil 5.2.3: (sol) Heidelbergerplatz metro istasyonu, fotoğraf, Ozan Avcı, 2007.
ekil 5.2.4: (sağ) Heidelbergerplatz metro istasyonu detayı, fotoğraf, Ozan Avcı, 2007.

Münih’deki St-Quirin Platz Metro İstasyonunda da oluşturulan şeffaf kabukla, yer
altıyla yer üstü ilişkilendirilmeye çalışılmıştır (Cekil 5.2.5). Gün ışığından yoksun olan
yer altı mekanı, doğal ışığı alabilir hale gelmiştir (Cekil 5.2.6). Bu durumun yer
üstüyle ilişki sağlayabileceği düşüncesi doğru değildir, çünkü bireyin bu metro
istasyonu kotundan kenti algılaması mümkün değildir. Ceffaflaştırılmış yüzeyin çok
kısa süre deneyimlenmesi de bu durumun diğer bir nedenidir. Bu noktada metroların
kentten kopmuş alanlar olarak başka mekansal deneyimlere hizmet edebileceği
düşünülmelidir ve kendi gerçekliklerine uygun yeni ilişkiler kurgulanmalıdır.
Norman Foster tarafından tasarlanan Bilbao Metro İstasyonu nitelikli bir metro
projesi olarak ele alınmaktadır. Metrolar için önemli olan giriş ve çıkış noktaları bu
projede düşünülerek tasarlanmış ve yapısal dil olarak yerin altında devam eden
tünele uygun bir dil kullanılmıştır (Cekil 5.2.7). Bu da yer altıyla yer üstü arasında bir
süreklilik meydana getirmiştir. İç mekanda da asma katlar kullanılarak mekan
zenginleştirilmiştir fakat bütün bu düzenlemeler bilinen iç mekan düzenlemeleridir
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(Cekil 5.2.8). Yerin altında ve karanlık olan metrolar bu örnekte de kendi
gerçekliklerini ve potansiyellerini ortaya koyamamışlardır.

ekil 5.2.5: (sol) St-Quirin Platz metro istasyonu, Münih, fotoğraf, Ozan Avcı, 2007.
ekil 5.2.6: (sağ) St-Quirin Platz metro istasyonu iç mekanı, Münih, fotoğraf, Ozan Avcı, 2007.

ekil 5.2.7: (sol) Bilbao Metro Çıkışı, Bilbao, (http://www.fosterandpartners.com/Projects/0445/Default.aspx)
ekil 5.2.8: (sağ) Bilbao Metro İstasyonu, Bilbao, (http://www.fosterandpartners.com/Projects/0445/Default.aspx)

5.3. Metroların Tasarımı
Mekanın ve insan yaşamının şiirselliği üzerinde düşünen Heidegger dörtlü bir
katmandan söz eder. Ona göre insan bu dörtlü yapının içinde var olur ve edimsel bir
biçimde ikamet eder. Bu dörtlü yapı:
1. Yerin üzerinde
2. Gökyüzünün altında
3. Tanrısallıktan önce
4. Diğer faniler arasında olmak
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şeklinde özetlenebilir (Heidegger, 1997, s.75). Heidegger bu sınıflandırmada
yeryüzünün üzerinde olmaktan ve şiirselliğin ancak bu şekilde sağlanabileceğinden
bahseder. Peki günümüz metropollerinin vazgeçilmezleri olan yer altı mekanlarında
bu şiirsellik nasıl yakalanabilir? Yani yerin altında, gökyüzünden habersiz,
tanrısallıktan önce ve diğer faniler arasında şiirsel mekanlar yaratılamaz mı?
Heidegger’in bu dörtlü yapısı bugünün şartları altında yeniden tanımlandığında
farklılaşan sadece yerin altında olmak değildir. “Diğer faniler arasında olma” durumu
da farklılaşmıştır. Özellikle metrolarda birey, diğer insanlara da teğet geçmektedir.
Herhangi bir iletişim yoktur, dolayısıyla varoluş açısından da birlikte var olma söz
konusu değildir. Kendi varlığını bile tam olarak hissedemeyen birey, diğerleriyle
birlikte de var olamamaktadır. Engin Geçtan İnsan Olmak isimli yapıtında
günümüzde insan olmanın ikilemini şöyle anlatır:
“Çağdaş toplumlar kendine özgü bir olguyu da birlikte getirmiştir. İnsan eskisinden çok daha
fazla sayıda insanla, çok daha kısa süreli, daha yüzeysel ilişkiler kurma eğilimindedir. Bu,
soğuk bir günde karşılaşan bir grup kirpinin öyküsüne benzer. Kirpiler ısınabilmek için
birbirlerine sokulurlar, ama dikenleri birbirine batar. Birbirlerinden ayrıldıklarındaysa soğuktan
rahatsız olurlar. İleri geri hareket ederek sonunda dikenlerini batırmadan birbirlerini
ısıtabilecekleri en uygun uzaklığı bulurlar (2007).”

Günümüz kentlerinde karşılaştığımız bu durumun temelde sanayi devriminin
makineleşme dönemine dayandığı söylenebilir. Üretim teknolojilerinin gelişmesiyle
birlikte gündelik hayat ve alışkanlıklar da değişmeye başlamıştır. Fabrikalarda
üretimin, ve buna bağlı olarak tüketimin, de artmasıyla kentlerin planlanma biçimleri
de değişime uğramıştır. Seri üretimle birlikte “hız” kavramının vurgusu artmış, daha
çok üretebilmek için daha çok tüketmek gerektiği düşünülmüştür. Üretim ve tüketim
arasındaki ilişki öyle bir hale gelmiştir ki, günümüz insanı kendisi için hazırlanmış
tatil turları, eğitim programları, emeklilik paketleri gibi zaman programlarını satın alır
hale gelmiştir (Özbey, 2007, s.2). Yüzyıllardır tartışılan ve soyut olduğu düşünülen
zaman kavramı da günümüzde metalaştırılarak satılır hale getirilmiştir. Metalaşma
ve tüketim, sadece zamanı değil, aynı zamanda mekanı da etkileyen olgulardır.
Bugünün bireyi, mekanı da hızla tüketmektedir. Hafıza oluşturamamasında bu hızlı
tüketimlerin de payı oldukça büyüktür.
Bilgisayar teknolojileriyle birlikte gelişen internet sayesinde iletişim seviyesi de
artmıştır. İletişim seviyesindeki artışa rağmen günümüz insanı yalnızdır ve Engin
Geçtan’ın kirpi benzetmesi son derece yerindedir. Mesafeleri kısaltan, hatta ortadan
kaldıran internet ortamında birey sanal bir alemdedir. Bu dünyada sahip olunan
kimlik de ortamın kendisi gibi sanaldır, dolayısıyla kurulan ilişkiler de sanal ortamın

61

kendi gerçekliği

çerçevesinde

oluşmaktadır.

Hızın

tetikleyici

rol

üstlendiği

makineleşme ve teknolojik gelişmeler, iki nokta arasındaki mesafeleri kısaltırken
bireyi hızlandıracağı yerde hareketsizleştirmiştir. Yerinden kalkmadan farklı
dünyaları deneyimleyen bireyin hafızası da zamandan ve mekandan bağımsız
olduğu için bulanıklaşmıştır.
Kentlerden kopma alanları olarak tanımlanan metrolar da kendi gerçekliklerini tam
olarak ortaya koyamamaktadırlar. Kentle olan ilişki konusunda yapılan uygulamalar,
hep kentin alışılmış sokak seviyesindeki ilişkilere benzer şekilde kurgulanmaktadır.
Oysa birey, mevcut kentin altındadır ve onunla birebir ilişki kurması mümkün
değildir. Dolayısıyla gün ışığının yerin altına gelmesini sağlayan ışıklıklar, metro
istasyonunun duvarlarına yerleştirilmiş kent fotoğrafları bireyin kentle ilişki kurması
konusunda yetersizdir. Daha doğrusu bu araçlarla kurulacak olan ilişki sağlıklı
değildir, çünkü metronun kendi gerçekliğini içermemektedir.
Metrolar yerin altındadırlar ve karanlıktırlar. New York’daki ilk metro örneğine
bakıldığında, tasarlanan metroda pencerelerin olmadığı görülür (Cekil 5.3.1 ve Cekil
5.3.2). Bu durum normaldir, çünkü toprak altında ne görülecek bir manzara vardır ne
de içeri sızacak bir güneş ışığıW

ekil 5.3.1: (sol) New York Metrosu iç mekanı (http://users.ameritech.net/sigridaok/tunnel1b.html)
ekil 5.3.2: (sağ) New York Metro tüneli (http://images.nycsubway.org/articles/beachportal.jpg)

Metronun kendisi, içinde yer aldığı tünelin benzeri şekilde tasarlanmıştır. Fakat daha
sonra insanların kendilerini psikolojik olarak rahatsız hissetmeleri nedeniyle metro
tasarımlarına pencereler eklenmiştir. Peki günümüz metrolarının hepsinde yer alan
bu pencerelerden ne görülmektedir? Bu noktada metrolar, sanal mekanlarda olduğu
gibi kendi gerçeklikleri içinde yeniden gözden geçirilmelidir. Kendi mekansallıkları
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içinde sahip oldukları fiziksel özellikler ile potansiyelleri arasında ne gibi ilişkiler
kurulabileceği üzerine düşünülmelidir. Böylece zamansız olma durumları da yeniden
gözden geçirilebilecek ve metrolar da kendi zamansallıklarını ve mekansallıklarını
üretebileceklerdir.
Bu bakış açısıyla düşünüldüğünde ilk olarak metroların mekan olarak ne gibi
özelliklere sahip oldukları üzerinde durulmalıdır. Toplu taşıma aracı olarak
tasarlanmış metroların hareketlerine ev sahipliği yapan tüneller sadece metronun
içinde ilerlediği bir boşluk olarak düşünülmemeli, fiziksel bir varlık olarak kendi
mekansallıkları üzerine de fikirler geliştirilmelidir.
Fiziksel özellikleri açısından düşünüldüğünde metrolar, kent içinde birçok farklı
noktayı yeraltından birbirine bağlayan bir ağ sistemidir. Bu sistem yeryüzüne değdiği
noktaların altında genişleyerek metro istasyonlarını oluşturmaktadır. İki metro
istasyonu arasında oluşan bağlantı da karanlık tünellerle sağlanmaktadır. Kentten
ve zamandan kopmuş olan bu mekanlar fiziksel olarak iç içe geçmiş iki katmandan
oluşmaktadır. Bireyin içinde bulunduğu ilk kabuk metronun kendisidir, ikincisi de
metronun ilerlediği tüneldir. Hareketine ev sahipliği yapan fiziksel bir yapının olması
nedeniyle zamansızlık açısından benzer olan uçak seyahatleriyle metro yolculukları
birbirinden ayrılmaktadır. Uçak seyahatlerinde de zamansızlık durumunu ortaya
çıkartan iki havaalanı arasında yukarıda geçirilen sürede herhangi bir mekansal
deneyimin olmamasıdır. Yeryüzünden bağımsız olarak havadan devam eden bu
yolculukta bir mekan inşa etmek olanaksızdır. Bu nedenle havaalanlarında yaşanan
zamansızlık sorununun çözümü daha zordur. Fakat metrolarda yolculuğun
gerçekleştiği fiziksel bir mekan vardır ve bu mekan inşa edilmektedir. Heidegger’in
söylediği gibi inşa etme eylemi de şiirsellikle ilişkilidir. Bu noktada neyi nasıl inşa
ettiğimizi düşünmek, metroların kendi mekansal potansiyellerini ortaya koymak
açısından faydalı olacaktır.
Tarihsel süreçte farklı dönemlerde tasarlanmış metrolar incelendiğinde tasarım
açısından aynılaşma göze çarpmaktadır. Günümüz kentlerinin genelinde karşımıza
çıkan bu durum yerin altında da devam etmektedir. Metro tasarımlarındaki
aynılaşmayı göstermek amacıyla hazırlanan kısa filmde, Barselona, Tokyo,
Stockholm, Londra, Moskova ve Paris metroları eş zamanlı olarak gösterilmektedir
(Cekil 5.3.3). Fiziksel mekanın tasarımı, kullanılan işaret sistemleri ve mekanı
kullanılış biçimleri açısından hepsinin neredeyse aynı oldukları görülmektedir.
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ekil 5.3.3: Cities Underground, kısa film, Ozan Avcı, 2008

İki farklı nokta arasında geçen sürede şimdiki zamanın deneyimlememesi
sonucunda

bireyde

zamansızlık

hissi

oluşmaktadır.

Cimdiki

zamanın

deneyimlenmesi de o süre içinde bulunulan mekanın deneyimlenmesiyle doğrudan
ilişkilidir. Geçmiş ve gelecek arasında sıkışan şimdiki zamanın genişlemesi,
mekanın varlığının ve sınırlarının yeniden tasarlanmasıyla mümkün olabilecektir.
Metro örneği üzerinden bu konu incelendiğinde, iki istasyon arasındaki tünellerin
mekansal kaliteleri önem kazanmaktadır. Bu tüneller yerin altındadır, dolayısıyla dış
cepheleri yoktur. İçe dönük sistemler olarak sadece iç mekan deneyimine olanak
vermektedirler. Birey-mekan ilişkisi, hareket ve hız kavramlarıyla ilişkilendirildiğinde,
metrolardaki birey hızlı hareket eden bir araç içerisinde sabit duran bir varlıktır.
Hareket eden kendisi değil, içinde bulunduğu ortamdır. Mekansal algısı da yine
hareket faktörüne bağlı olarak farklılaşmaktadır. Hızlı hareket sonucunda bireyin
algılayabildiği, kayarak giden bulanık bir görüntüdür. Fakat bu durum gün ışığına
açık mekanlarda olduğundan farklıdır, çünkü yeraltı mekanları doğal ışık almayan
mekanlardır. Dolayısıyla hareket ve hız etmenleriyle bulanıklaşan görüntü, ışığın
olmaması durumuyla daha da belirsizleşmektedir. Bireyin psikolojik gereksinmeleri
sonucunda metro tasarımlarına eklenen pencereler ve bu açıklıklardan ne görüldüğü
sorusu yine gündeme gelmektedir. Gerçekten de birey metroda edilgen olarak
hareket ederken nasıl bir mekansal deneyime sahip olabilir? Bu mekansal deneyim
kendi zamansallığını nasıl oluşturabilir?
Bu noktada, sadece iç mekan olarak hizmet verebilen metro tünellerinin inşasında
kullanılabilecek tasarım elemanlarının neler oldukları üzerinde düşünülebilir. Doğal
ışıktan yoksun oldukları için yapay ışık, bu yeraltı mekanları için önemli bir tasarım
aracı olabilir. Görsel algıyı kuvvetlendirici etkilerden değişimi ortaya koyabilmek için
hareket ve hız kavramlarına başvurulabilir. Bireyin diğer bireylerle birlikte bu
mekanlarda var olması da mevcut diğer bir durumdur. Karanlık mekanların
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potansiyelleri üzerinde düşünüldüğünde bu mekanlar heterotopik mekanlar olarak
da değerlendirilebilirler. Mekan sınırını oluşturan sadece bir iç yüzeyin olması
nedeniyle yüzeyin tasarımı da önem kazanmaktadır. Görsel algıya ek olarak işitsel
algıyı tetikleyici bir unsur olarak sesten ve koklama duyusunu uyarması açısından
kokudan da faydalanılabilir. Kısaca sınıflandırmak gerekirse metro tünellerinin
tasarımında etkili olabilecek faktörler:
1. karanlık ve yapay ışık
2. iç yüzey
3. ses
4. koku
5. hareket ve hıza bağlı değişim
6. kesitlerin farklılaşması
7. diğer bireylerle birlikte olmak
olarak özetlenebilir. Bu faktörler aracılığıyla gerçekleştirilebilecek yeni açılımlar
sadece metro tünellerinde değil, aynı zamanda metro istasyonlarında da
kullanılabilir. Oryantasyon ve yön bulma sorunlarına sahip bu mekanlar, belirtilen
etmenlerin tasarıma yansıtılmasıyla işaret sistemlerine ve haritalara gerek kalmadan
bireyi yönlendirebilir. Böylece birey hem şimdiki zamanı bu mekanlarda da
deneyimleyebilecek, hem de kaybolmuşluk hissi ortadan kalkacağı için kendisini bu
mekanlarda konumlandırarak varlığını hissedebilecektir. Diğer insanlarla olan
iletişimin de kuvvetlendirilmesiyle, Heidegger’in şiirsellik tanımı bu yeraltı mekanları
için de kendi gerçeklikleri dahilinde geçerli hale getirilebilecektir. Yani yerin altında,
gökyüzünden bağımsız, tanrısallıktan önce ve diğer fanilerle birlikte olunarak birey
bu mekanlarda da şiirsel bir şekilde ikamet edebilecektir.
Kendi fiziksel gerçeklikleri içinde bugünün teknolojileriyle metroların tasarımında
yeni açılımlara aracılık edebilecek faktörlerden yapay ışık kullanımına örnek olarak
Maja Petric’in 2006 yılında New York metrosu için tasarladığı “outSIDEin” isimli ışık
yerleştirmesi verilebilir (Cekil 5.3.4).
New York metrosunun en derinde yer alan tünelinde gerçekleştirilen çalışmada
sanatçı etkileşimli ışık teknolojisi kullanmıştır. DMX kontrol modülü tarafından
kontrol edilen sistemde, dış mekandaki hava durumu hakkında elde edilen bilgiler
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tünele yerleştirilmiş yapay ışık sistemine yansıtılmaktadır. Böylece doğal ışığın
giremediği bu yer altı mekanını, ortalama gün ışığıyla aynı renkte olan yapay ışık
aydınlatmaktadır (www.majapetric.com/atmosphericarchitecture.pdf).

ekil 5.3.4: “outSIDEin”, Maja Petric, 2006. (www.majapetric.com/atmosphericarchitecture.pdf)

Yapay ışığın ve etkileşimli teknolojilerin kullanılmasıyla oluşturulan yüzeyle
tasarlanan “Bellek Duvarı” isimli çalışma da metro tasarımında yeni açılımlara örnek
olarak gösterilebilir (Cekil 5.3.5).

ekil 5.3.5: “Bellek Duvarı”, Puerta America Oteli lobisi, Madrid, (http://www.jasonbruges.com/)

Jason Bruges ve Kathryn Findlay tarafından Madrid’deki Puerta America Oteli’nin
lobisi için tasarlanan çalışmada yüzey, mekanı deneyimleyen kullanıcının üzerindeki
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kıyafetin

rengine

uygun

olarak

renk

değiştirmektedir

(http://www.jasonbruges.com/). Kullanıcının kıyafetinin rengini hafızasına alan
sistem, onun hareketinin hemen ardından ışıklardaki renk değişimiyle hareketi
yüzeye yansıtmaktadır. Böylece mekanla birey arasında iletişim oluşmaktadır (Cekil
5.3.6).

ekil 5.3.6: “Bellek Duvarı”, Puerta America Oteli lobisi, Madrid, (http://www.jasonbruges.com/)

Charlotte Davies tarafından 1995’de tasarlanan, bireyle içinde bulunduğu mekan
arasındaki algısal etkileşimle yeni bir bilinç yaratmayı hedefleyen “Osmose” isimli
çalışma da günümüz metro tasarım süreçlerine ilham verebilecek bir çalışma olarak
incelenebilir. Etkileşimli sanal gerçeklik ortamı olarak tasarlanan Osmose’da birey,
mekan içinde bir varlık olmak yerine mekan ile birlikte olmayı deneyimler. Bu
durumda iç ve dış arasındaki sınırlar bulanıklaşır ve bir arada olma kavramı ortaya
çıkar (Davies, 2004, s.83). Osmose, doğal dünyaya ait on iki metaforun
simülasyonuyla oluşturulmuştur (Cekil 5.3.7, Cekil 5.3.8) Bedenin bu sanal mekana
katılımını sağlamak amacıyla Davies bir başlık ve yelek tasarlamıştır. Kişinin
hareketlerini sanal ortama transfer eden bu yelekle, tarif edilen bir arada olma
durumu gerçekleştirilmiş olur. Beden ile bedenin devindiği ortam bir bütün olarak
kavranır. Ortamı yönlendiren, bireyin kendi nefesi ve vücut hareketleridir (Davies,
2004, s.87).

Mark Goulthorpe ve deCOI ofisi tarafından Birmingham Hippodrome Tiyatro
Binası’nın girişi için tasarlanan Aegis Hyposurface projesi, alıcı ve vericilerden
oluşan 8m. x 8m. büyüklüğünde bir yüzeydir (Cekil 5.3.9). Mimarlar, mühendisler,
matematikçiler ve bilgisayar programcılarından oluşan bir grup tarafından tasarlanan
proje, fiziksel deformasyonla çevreden gelen elektronik uyarılara (hareket, ses, ışık,
vb.) cevap veren metalik bir yüzeyden oluşmaktadır (http://www.sial.rmit.edu.au/
Projects/Aegis_Hyposurface.php).
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ekil 5.3.7: (sol) Osmose, Detay: orman ve grid, Charlotte Davies, 1995
(http://www.immersence.com/osmose/images/Osm_Forest_Grid_400.jpg)
ekil 5.3.8: (sağ) Osmose, Detay: kayalar ve kökler, Charlotte Davies, 1995
(http://www.immersence.com/osmose/images/Osm_Forest_Earth_400.jpg)

ekil 5.3.9: Aegis Hyposurface, deCOI (http://www.erag.cz/era21/pictures/GoulthorpeAegis.jpg)

Aegis, yüzeyinde yer alan alıcı-vericilerle mekana ait gürültü, ısı, insan hareketi gibi
çeşitli etkileri dijital olarak matematiksel formüllere dönüştürmektedir ve oluşan her
matematiksel sonuç, yüzeyde hareketlenmeye sebep olmaktadır (Cekil 5.3.10). Bu
sayede birey, içinde bulunduğu mekanla etkileşime girmektedir ve iletişim
kurmaktadır. İletişimin ve farklılaşmanın olmadığı metroların yüzeyleri de Aegis’de
olduğu gibi etkileşimli yüzeyler olarak tasarlanırsa, bireyin bu mekanlara ait bellek
oluşturması kolaylaşacaktır.

ekil 5.3.10: Aegis Hyposurface, deCOI (http://www.membrana.ru/images/articles/1186170184-0.jpeg)
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Bireyin müdahalesiyle değişime uğrayan etkileşimli sanat yerleştirmesi olan
“Khronos Projector” tasarımı da bedenle yüzey arasında farklı bir iletişim
tanımlamaktadır. Esnek olarak tasarlanan yüzeye bireyin dokunmasıyla görüntü
zamanda ileri veya geriye gidebilmektedir (Cekil 5.3.11). Deforme olabilen
projeksiyon ekranına dokunarak, ayrılmış olan farklı zaman adaları zamansal
dalgalarda olduğu gibi görünebilir çerçevenin içinde tasarlanmaktadır. Bu, bir film
tarafından üretilen bilginin zaman-mekansal hacmini kesen iki boyutlu mekansalzamansal yüzeyin etkileşimsel olarak yeniden şekillendirilmesiyle yapılmaktadır
(http://www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/members/alvaro/Khronos/).

ekil 5.3.11: The Khronos Projector, (http://www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/members/alvaro/Khronos/)

Kübistlerin resimde yapmaya çalıştıkları zaman ve mekan bütünlüğünü Khronos
projektörü ile de yakalamak mümkündür (Cekil 5.3.12). Bir imajın farklı zamanlara ait
görüntülerini eş zamanlı olarak görebildiğimiz bu ekranda kübist resimlerde
oluşanlara benzer görüntüler oluşmaktadır. Bu görüntüleri bireyin kendisinin
şekillendiriyor olması da projenin önemini arttırmaktadır. Kullanıcısıyla dolaysız
etkileşime giren bu çalışma da iletişimin olmadığı metrolar için düşünülebilir.
Zamansız olan bu mekanlar, Khronos projektöründe olduğu gibi farklı zamansallıklar
ve mekansallıklar yaratarak birey için farklı deneyimler oluşturabilirler.
Bellek duvarındakine benzer bir biçimde etkileşimsel görüntüleme olarak işleyen
cephe yerleştirmesi olan, University of the Arts Berlin’den Frederic Eyl ve Gunnar
Green tarafından tasarlanan “Aperture” isimli çalışma da bireyle mekanın
etkileşimini olanaklı kılmaktadır (Cekil 5.3.13). Çeşitli açılma çaplarına sahip iris
diyaframları kullanılarak tasarlanan yüzeydeki delikler, mekandan geçen bireyin
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hareketiyle açılıp kapanarak farklılaşmaktadır. Mekanı deneyimleyen bireyi yüzeyde
yeniden resmetmesinin yanı sıra bir binanın içiyle dışı arasında yeni bir iletişim
kanalı oluşturmaktadır (http://monkeyplunger.com/archives/2396). Bu anlamda
da metro tasarımında yeni açılımlarda ilham verici bir örnek olarak değerlendirilebilir.

ekil 5.3.12: The Khronos Projector, (http://www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/members/alvaro/Khronos/)

ekil 5.3.13: Aperture, (http://monkeyplunger.com/archives/2396)

NOX tarafından 1994 yılında tasarlanan FreshH2O Su Pavyonu da teknoloji ile
mimarlığın yakın ilişkisi sonucu tasarlanmış bir yapıdır. Akışkanlık ve dönüşüm
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kavramlarına göre şekillenen pavyon, 65 metre boyunca devam eden 14 elipsin
akışkan deformasyonu sonucunda elde edilmiştir (http://www.archilab.org/public/
1999/artistes/noxa01en.htm#) (Cekil 5.3.14, Cekil 5.3.15). Oluşturulan eğrisel
yüzeylerle duvarlar, döşeme ve tavanla birleşmektedir. Pavyonun içinde özel olarak
tasarlanmış 17 adet sensör vardır ve bu sensörler ses, mavi ışık kaynakları ve
gerçek zaman canlandırmasıyla ilişkili 3 farklı etkileşimli sistem için üretilmişlerdir
(Cekil 5.3.16, Cekil 5.3.17). Mekanın içindeki bireylerin sayısı ve hareketleri
sensörleri etkilemektedir ve tepki olarak dalga, dalgacık ve kabarcıklar oluşmaktadır.
Nanoteknolojilerin sayesinde beden ile mekan etkileşim içindedir (Özbey, 2007,
s.40-41). Bu durum da yine metrolar için potansiyel olarak düşünülebilir.

ekil 5.3.14: (sol) Su Pavyonu, strüktür detayı, (http://www.noxarch.com/flash_content/flash_content.html)
ekil 5.3.15: (sağ) Su Pavyonu, dış görünüş, (http://www.noxarch.com/flash_content/flash_content.html)

ekil 5.3.16: (sol) Su Pavyonu, iç mekan detayı,
(http://spazioinwind.libero.it/freedom_mind/Mind%20Food/TransArchitetture/TransArchitetture.html)
ekil 5.3.17: (sağ) Su Pavyonu, mekan-birey etkileşimi, (http://www.noxarch.com/flash_content/flash_content.html)

Metroların kendi fiziksel gerçeklikleri içinde yapay ışığın, yüzeyin, sesin, hızın ve
hareketin potansiyelleri kullanılarak tasarımda farklılaşma yoluna gidilebilir. Böylece
birey metroda geçirdiği zaman boyunca şimdiki zamanı kendi gerçekliği içinde
deneyimleyebilecek, bu deneyim de bireyde bellek oluşturacaktır. Gün ışığından
yoksun, aynılaşan kesitlere sahip metrolar bu sayede farklılaşarak zamansız
olmaktan kurtulup kendi zamansallıklarını ve mekansallıklarını yaratabileceklerdir.
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Bu konuyla ilgili olarak verilen örneklerin sayısını arttırmak mümkündür. Her bir
örnek, metro tasarımlarını mimarlığın teknolojiyle olan ilişkisi içinde ötelemek için
kullanılabilir. Diğer taraftan metroların karanlık olmaları üzerinde durularak, karanlık
mekanın potansiyelleri üzerinde de düşünülebilir. Bu noktada metrolar, Anthony
Vidler’in tanımladığı şekliyle tekinsiz olan metropol mekanlarına birer örnektir.
Huzursuzluğun hakim olduğu bu mekanlar karanlığın potansiyeline sahiptir.
“Gölge aracılığıyla imajlarda çoğalmaya sebep olan “karanlık mekan” kişiliksizleştirme ve
yutulma şartları altında yaşanılan mekandır. Minkowski aydınlık ve karanlık mekanın
ayrımında, karanlık mekanı bir yaşamsal var oluş, deneyimlenmiş, görsel derinliğinin
eksikliğine karşın görülür bir uzantı olarak görür. Karanlık korkusunu, organizma ve çevresi
arasında karşıtlıktan doğan tehlikeye benzetir. İkisi içinde karanlık sadece ışığın yokluğu
değildir. Karanlığı olumlu da bulurlar, doldurulacak bir şey olarak görürler. Minkowski, karanlık
mekanın kendisini aydınlık mekandan daha çok sardığını söyler (Vidler, 1988)”.

Doldurulacak bir şey olarak düşünülen karanlık mekanın nasıl ve ne ile
doldurulabileceği önemli bir sorudur. Özellikle kentsel mekan olan metroların kent
içindeki konumları ve bireyin kentsel sürekliliği düşünüldüğünde, şimdiki zamanın
eksiksiz deneyimlenebilmesi için karanlık mekan olarak tanımlanan metroların, yer
altında geçirilen bu zamansal ve mekansal ara kesiti nasıl dolduracağı çok
önemlidir. Anthony Vidler, modern kültürdeki sanat, mimarlık ve gerginlikten
bahsettiği “Sapmış Mekan” (Warped Space) isimli kitabının kapağında metro
fotoğrafı kullanmaktadır (Cekil 5.3.18) (2000). Gerçekten de metrolar, modern
kültürün oluşturduğu ve modern insanın deneyimlerken gerginlik yaşadığı
mekanlardır.

ekil 5.3.18: Sapmış Mekan Olarak Metrolar, “Warped Space” kitap kapağı, Anthony Vidler, 2000.
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zamansallıklar ve mekansallıklar içermeleridir. Yer altında olmaları, hareketi ve hızı
içlerinde barındırmaları ve karanlık olmaları nedeniyle çok farklı zamansal ve
mekansal deneyime ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahiptirler. Önemli olan,
tasarım sürecinde mimarların bu potansiyellerin farkında olmaları ve bunları açığa
çıkarabilecek mekansal karşılıkların neler olabileceği üzerinde düşünmeleridir.
5.4. Bölüm Sonucu
Günümüz kentlerinin sınırları genişledikçe bireylerin kendilerini konumlandırmaları
zorlaşmaya

başlamıştır.

Metropollerin

yalnızca

yatayda

değil

düşeyde

de

gelişmeleriyle oluşan yer altı mekanlarında oryantasyon ve yön bulma problemleri
artmaktadır. İşaret sistemleri ve haritalar, bireyle mekan ilişkisinin eksik yönlerini
tamamlamaya çalışsalar da, günümüz insanı kaybolduğu mekanlarda strese
girmektedir. Oryantasyon ve yön bulmada asıl önemli olan mekanın kendi tasarım
elemanlarıyla bireyi yönlendirebiliyor olmasıdır. Aracı bazı sistemlere ihtiyaç
duyulmadan, bireyin mekanla doğrudan iletişim kurabildiği ortamlar tasarlanmalıdır.
Metroların

günümüz

kentlerinin

önemli

ulaşım

ağlarından

biri

olduğu

düşünüldüğünde, tasarım süreçlerine gereken özenin gösterilmesi gerekmektedir.
Yerin altında olmaları nedeniyle içinde bulundukları kentten kopan ve doğal zaman
verilerinden yoksun oldukları için zamansız olan bu mekanların tarihsel süreçteki
tasarımları incelendiğinde, modern kentlerdeki aynılaşma sorununun metrolar için
de geçerli olduğu görülmektedir. Oysa ki metrolar, kent içinde çok farklı zamansal ve
mekansal deneyimlerin yaşanabileceği deneysel mekanlardır. Fiziksel özelliklerinin
sahip olduğu potansiyellere hareket ve hızı içlerinde barındırmaları ve karanlık
olmaları eklendiğinde, metro tasarımlarında çok farklı açılımların yapılabileceği
gözlemlenmektedir. Farklı zamansallıkların ve mekansallıkların yaratılmasıyla
bireyin oryantasyon kabiliyeti de gelişecektir. Bu yeni açılımlarda gelişen teknolojinin
ve etkileşimli malzemelerin payının büyük olacağı söylenebilir. İşaret sistemlerine
gerek kalmadan bireyi yönlendirebilen, plan karmaşıklık düzeyi olabildiğince düşük,
okunabilir ve algılanabilir mekanlar tasarlamak, bireyin şimdiki zaman deneyimini ve
bellek oluşturmasını da olumlu yönde etkileyecektir. Önemli olan, mimarların
metroları kendi gerçeklikleri içinde değerlendirmeleri, sahip oldukları potansiyelleri
açığa çıkaran tasarımlar yapmaları, hodolojik mekan tanımında ortaya konulan
etmenler üzerinde düşünüp, bu öğeleri metro tasarımlarına yansıtmalarıdır. Ancak
bu sayede kentten kopmuş olarak tanımlanan metrolar, kente dahil olabilirler ve
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şimdiki

zaman

deneyimini

olanaklı

kılarak

kentsel

hafızanın

sağlayabilirler (Cekil 5.4.1).

ekil 5.4.1: Önerilen “metro tasarım süreci”, grafik çalışma, Ozan Avcı, 2008.
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sürekliliğini

7. SONUÇ
İnsanın var oluşundan bugüne tartışılan kavramlar olan mekan ve zamanın
günümüz metropol kentlerindeki etkileşimi son derece önemlidir. Hareketin ve hızın
belirleyici olduğu metropollerde yaşantı da buna uygun olarak kurgulanmaktadır. Bu
hızlı yaşam senaryosuna bireyin kendi varlığı bağlamında uyum sağlaması zaman
zaman zorlaşmaktadır. Bu uyumsuzluğun temelinde zamansal ve mekansal
kurguların tam olarak örtüşmemesi yatmaktadır. Bireyin bir mekanı tanımlayabilmesi
için zamanın ve mekanın sınırlarının üst üste gelmesi gerekmektedir. Günümüz
kentlerinde oluşan mekanlar hareket ve hızın oluşturduğu yeni zamansallıkları
fiziksel mekan bağlamında tam olarak karşılayamadıkları için birey bu mekanları
gerektiği gibi deneyimleyememektedir.
Felsefe tarihinde farklı filozofların zaman tanımlarına bakıldığında “şimdiki zaman”ın
ve onun da özelinde “şu an”ın varlıkla ilişkisi içinde ne kadar önemli olduğu
görülmüştür. İçinde var olduğumuz mekanın deneyimlenmesinde de şimdiki
zamanın önemi büyüktür. Bireyin belleğini oluşturan bütün imajlar şimdiki zamandaki
deneyimleri sonucunda oluşmaktadır. Hareketli bireyin hızla içinde bulunduğu
mekanı algılayabilmesi için o mekanın zaman etmeniyle birlikte gerekli görsel
farklılıkları oluşturması gerekmektedir. Algının oluşmasında değişim ve farklılık son
derece önemlidir. Bir şeyin tam olarak algılanabilmesi için belirli bir süreye de ihtiyaç
vardır. Bu noktada yine günümüz kentlerinin hareketle ve hızla olan yakın ilişkisi
önem kazanmaktadır. Hızla hareket eden bireyin kentsel hafıza oluşturabilmesi için
metropol mekanlarının nasıl tasarlanmaları gerektiği düşünülmelidir.
Günümüz kentlerinin kendi dinamikleri içinde düşünülmesi gereken bir diğer konu da
Kevin Lynch’in tarif ettiği kentsel imajlardır. Hareketin ve hızın belirleyici olduğu
metropollerde oluşan kentsel imajlar, geleneksel kentlerde oluşan imajlardan son
derece farklıdır. Bireyin mekanla eğleşmesine müsaade eden geleneksel kentte
oluşan zamansal ve mekansal hafızayla, bugünün kentinde hareket ve hız sonucu
oluşan bulanık kentsel imajların oluşturduğu hafıza birbiriyle aynı değildir. Bu
bağlamda, kentsel hafızayı tetikleyecek odak, düğüm ve nirengi noktaları
metropollerin gerçekliklerine uygun olarak yeniden tasarlanmalıdırlar. Kentsel
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mekanın bir parçası olan metrolar da kendi gerçeklikleri doğrultusunda kentsel
hafızayla olan ilişkileri içinde yeniden ele alınmalıdırlar.
Hızlı yaşam senaryosunun hareketle ilişkisi içinde vazgeçilmezlerinden olan ulaşım
sistemleri, metropolleri sarmalayan damarlar olarak kabul edilmektedir. Yatayda ve
düşeyde gelişen günümüz kentlerinde bu ulaşım ağları yer üstünde olduğu kadar
yerin altında da devam etmektedir. Yerin altında, doğal ışıktan ve bu anlamda
çevresel zaman verilerinden uzak, zamansız ve karanlık mekanlar olarak metrolar,
metropollerin önemli elemanlarından birisidir ve kentten kopmuş alanlar olarak
tanımlanan bu mekanlar, modern kentin genelinde karşımıza çıkan aynılaşma
sorununa sahiptirler. Zamansal açıdan birçok veriden yoksun olan bu mekanlar
mekansal açıdan da bir farklılık göstermemektedirler. Bireyin bu mekanlarda görsel
algısıyla bellek oluşturması, yönünü bulması ve oryantasyonu son derece zordur.
Mekansal bağlamda kendi gerçekliklerini tam olarak ortaya koyamadıkları
düşünüldüğünde metrolar, zamansız olmalarının yanında mekansız olarak da kabul
edilebilirler.
Metroların tarihçesi incelendiğinde ilk metro örneklerinden bugüne tasarım
açısından belirgin bir farklılaşmanın olmadığı gözlemlenmektedir. Oysa metrolar,
hareketi ve hızı içeren, içi tamamen tasarımcısı tarafından doldurulabilecek karanlık
bir boşluk olarak düşünüldüklerinde, tasarımlarında birçok farklılaşmanın olabileceği
görülmektedir. Kübistlerin zaman-mekan bağlamında resimde yaptıkları devrim,
mimaride henüz tam olarak karşılığını bulamamıştır. Bu bağlamda metrolar,
mimaride zaman-mekan ilişkileri içinde yeni açılımların yapılabileceği deneysel
mekanlar olarak düşünülebilirler. Hodolojik mekan tanımı yeniden hatırlandığında bu
mekanın sahip olması gereken geçitlere, sekanslara, ikili karşıtlıklara ve kesitperspektiflere metroların sahip olma potansiyelinin olduğu gözlenmektedir. Gezinti
mekanı olarak tariflenen hodolojik mekan tanımı, metropol yaşamının gezinti mekanı
olan metrolara uymaktadır, oryantasyon ve yön bulmaya yardımcı olmaktadır.
Metroları, içinde gezinilen sinemasal mekanlar olarak düşünmek, tasarımlarını
ötelemek açısından faydalı olacaktır. Bu anlamda tasarım problemi olarak sadece
metro istasyonlarını değil, aynı zamanda bireyin edilgen olarak hareket ettiği ve
istasyonlardan daha fazla potansiyeli olan metro tünelleri de ele alınmalıdır.
Fütüristlerin kente dahil etmek istedikleri hareket, hız ve makine gibi etmenlerin her
biri metrolarda mevcuttur. Bu nedenle zaman-mekan açısından hedeflenen tasarımı
metrolarda gerçekleştirmek mümkündür. Metro istasyonlarını tünelleriyle birlikte ele
alarak tasarlanacak yeni yer altı mekanları, yapısal detayları, mekansal sürekliliği ve
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kurguladıkları senaryo ile işaret sistemlerine gerek kalmadan bireyi yönlendirebilir
hale gelebilecektir.
Sahip oldukları fiziksel özellikler açısından metrolar incelendiğinde sadece iç
mekana sahip olmaları açısından yüzeylerinin, doğal ışıktan yoksun olmaları
nedeniyle karanlığın ve yapay ışığın, hareket ve hıza bağlı olarak değişimin, sesin
ve diğer insanlarla birlikte olmanın tasarımı etkileyebilecek etmenler oldukları
görülmektedir. Bu etmenlerden her birisinin sahip olduğu potansiyeller, teknolojinin
ilerlemesiyle elde edilen yenilikler ile birlikte metroların tasarımlarına yansıtılmalıdır.
Etkileşimli tasarım sonucunda üretilen yüzeyler, bireyle mekanın iletişimini sağlayan
yapay ışıklar, sensörler ve nanoteknoloji sayesinde tasarlanan yeni malzemeler
metro tasarımlarının ötelenmesinde önemli rol oynayacaktır. Bu yeni yaklaşım ve
malzemelerle tasarlanan metrolar, bugün sahip oldukları oryantasyon problemlerini
de ortadan kaldıracaktır. Mekanın kendisi, bireyle etkileşime girip iletişim kurarak
onu yönlendirebilecektir. Yeni zamansallıkların ve mekansallıkların yaratılmasıyla
bellekte yer eden şimdiki zamanlar oluşturulacaktır.
Var oluşumuzu zaman ve mekanla ilişkilendiren Heidegger’in şiirsellikle ilgili
söyledikleri günümüz koşulları altında yeniden yorumlanmalı ve bu tanıma uymayan
mekanlarda şiirselliğin nasıl oluşturulabileceği üzerinde düşünülmelidir. Kendi
gerçeklikleri içinde yeni mekansal deneyimler üretebilen metrolar, belirtilen
potansiyellerin iyi değerlendirilmesi sonucunda şiirsel mekanlara dönüşebilirler.
Böylece bireyin kentsel sürekliliği içinde şimdiki zamanda eksilmelere sebep
olmadan ve kentten kopmadan içinde veya altında bulundukları metropole dahil
olabilirler. Belirtilen potansiyellerin tasarıma yansıtılması sonucunda da metrolar,
günümüz kentlerinde bireyin şimdiki zamanı deneyimleyebildiği, farklı bir mekansal
deneyime sahip olduğu, kaybolmadığı ama var olduğu şiirsel mekanlar olacaklardır.
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