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KENT OLÇEGİNDE DışAVURUM VE 

İLETİşİM ÜZERİNE N OTLAR 

Gyorgy Kepes 

Bizim toplumumuz, küçük bir görünnr sembot güruhuna (sözeloLarak ya da başka 

türlü kodlanmış, çevre koşullarına uyum temelinde ya da başka türlü yönlendirilmiş, 

görsel araçlarla alınan tek anlamlı mesajlar içeren işaretler ya da etiketler) ek olarak, çok 
sayıda her türden zımni sembol sergiler. Çevremize verdiğimiz tepki nasıl, sosyal yapı
lanmıza ya da sanatlanmızabiçim veriyorsa; sosyal yapılanmız ve sanatlanmız da, çev
remize verdiğimiz tepkilerin niteliğine sessiz bir tanıklık sağlar. Bu, okuyabildiğimiz ta
nıklıktır: Karşılaştığımız nesnelere ve oLaylara yönelik kendi tepki kavrayış hızımızIa 

orantılı olarak, açıklığın bütün tonlamaları ve anlayışın bütün derinlikleriyle. 
Bu sessiz tanıklığı sağlayan zımni sembol, en basit düzeyinde, görünür işaretten ne

redeyse ayırdedilemez (örnek, resmen akredite olmuş kolejli sporcuyu tanımlayan, üs
tünde okulun adının baş harflerini taşıyan süveter). Bizim toplumumuz, bu tür süveter
leri ve bu baş harfleri, kendilerini fiziksel sporlarda kabul ettirmiş insanlan tanımamızı 

sağlayan göreneksel endeksler olarak kabul eder. Benzer biçimde, Phi Beta Kappa anah
tarı da, sosyalolarak benimsenmişzihinsel başanyı tanımlar. 

Daha az resmi olsa bile sosyal açıdan eşit değerde başka endeksler de yaratılmıştır. 

Çocuk yaştaki suçluların at derisinden ceketler, çan yapımında kullanılan bakır ve tene
ke alaşı.mından yapılmış tokalar, blucinler ve postalJardan oluşan üniformalan vardır; 

bitnikler sakallıdır; lise mezunları asker traşı olup gevşek dikilmiş tüvid ceketler ve inCe 
pantolonlar giyerler. Bu görenekleri, etkilere açık olan kültürümüzün parçalar olarak so
ğururuz. Eğitimli arkeologlar, görsel anlamın farklı şartlarından ve çevresinden yola çı
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karak, tarihselolarak evrimleşmiş formların içsel tarzlanna ilişkin kamtları kullanma:. 
suretiyle, bir heykel koleksiyonunun ya da oyulmuş taş parçasının tarihini, birkaç o 
yıllık bir yanılma payıyla belirleyebilirler. Dış görünüşü ne kadar modern olursa olsun 
Bizans dönemine kadar geri giden bildik eğilimlerin ısrarcı varlığından ötürü, bir kilise 
herkes tarafından bir kilise olarak algılanır. Ve bugün bir bankanın banka olduğu, ban
kaların Yunan tapınaklarına benzer dış süslemelerle donatıldığı günlere göre daha bile 
kolayanlaşılır: Tezgahların içsel düzeni, masalar, devasa kasa kapısı ve sıralar, çok daha 
yalm biçimler ve renkler kullanılarak arındırılmış olınakla birlikte hala aynıdır ve günü
müzde, geniş camlı açılım, bu iç yapıyı, kaldırımdan ya da yoldan dahi görmemize izin 
verir. 

i
 

Anlık deneyimlerimiz, anılanrruzın zembereğini boşaltıp depolanmış deneyimleri

mizin içindeki düşünsel imajlan, kavrayışımızıngeçici odağına serbest bırakarak, şimdi


ki halimizle geçmişimiz arasında bir ilişki kurar. Bunun, kişiseL, bireyseL, iletilıneyen de

neyimimiz için doğru olduğu açıktır; ama bu ayrıca, kendi koşullarımız, mesleğimiz,
 

kentimiz, gelir grubumuz, siyasi partimiz, dinimiz, ulusumuz, yüzyılımız çerçevesinde
 
başka insanlarla paylaşt1ğıınlz depolanmış deneyimlerimiz için de doğrudurIJ3azıimaj

i 
lar ortak imajlardu, bazı semboDer de ortak semboller. Ortak semboller olmasaydı in
sanlar, hayvansı düzeyin üstünde fazlaca evrimleşemezlerdi; ama bu sembonerin yardı
mıyladır ki, yalnızca beş ya da altı 1?~n yıl içinde, çok yalın olanmdan olabilecek en kar
maşık sosyal düzeylere çıkınlşlard:1jtnsanayağının uzunluğu ya da insan başparmağı
nın kalınlığı ya da bir taşın ağırlığı gibi uzamsal bölümlemelerin sosyalleşmesi ya da 
standartlaşması,seçilen endekse ya da bağlayıcı sembolik karakteristiklere bağlı olarak, 
birim uzamsal ölçıimler, birim ağulık ölçümleri ya da birim parasal ölçümler haline ge
lip teknolojinin ve bilimin sosyal temelini oluşt\.Umuşlardır. 

Ortak yaşamın odakları (aile yuvası, mahalle kilisesi ya da okulu), sözü geçen gru
bun bireysel ve kollektif münasebetine hükmederler. Ortak yaşamı banndırdıkları gibi 
sembolleştirirler de. Bu tür sembollerı kavrayışımıza katı bir biçiın kazandırırken,sanat
larımızın ve ritüellerimizin kalıbını hazırlayan ve onları yaratan dışavurumsal, dışavu

rum açlSından önemli fonnlar oluştururlar. Anıtsal (öz bilinçselolarak izlenimse!) mi
mari, binlerce yıl önce insanların önemli ortak sorunlarıyla uğraşmak için biraraya gel
dikleri yere dikkati çekmek ihtiyacıyla ortaya çıkmıştu. Stonehenge'den Atina Agora
s1'na, Forum Romanuın'danBirleşmiş Milletler Binası'na kadar toplantı yerleri formlaş
tınlmış ve izlenimsel tasarımm gücüyle formlaştırıhnıştu.Fornılar, ihtiyaca göre ve gru
bun yaşamını devam ettirmesi için gerekli kabul edilen işbirliksel etkinliğin değişik tür
lerine göre değişmiştir. Kuşkusuz, yüzyıllar geçtikçe, grup katılıınının yarıçapı büyü
müştür. New England meydanıyla RockefeDer Plaza'nm değişik ölçekleri, insan işbirli
ğinin değişen kavramlarına delalet eder; ama ilginin boyutu ne olmsa olsun bu kentsel 
formlar, sembolik bir işlev icra ettiklerine kuşku olmayacağmı anlatabilirler. Bunlar, or
tak algısal gerçekliğin sembolleridirler ve böyle oldukları için de ortak bir sembol dün
yasına aittirler. Bu dünyanın imajlan olmaksızın, kent çevresinin büyümesi yönlendiri
lemez ve deuetlenemez. 

:eS:'", 

SEMBOLLERİNYANYANA GETİRİLMESİ ::..:~.a = 
Görsel alanda, özellikle de çevremizden algıladığımız ardarda imajlarda, imajlann 

yanyana getirilmesi, en güçlü sembolik nitelikleri ortaya çıkartu. Ortaçağ kentinde, yük
sek katedral ile küçük mesken öbeklerinin sembolik bir niteliği vardı. Yakındoğu'nun 

bazı büyük kentlerinde, çölün, öbeklenıniş binaların şaşaalı zenginliğiyle dengelenen 
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kasvetli, farklılaşman.ıış geniş açıklığı, sembol yaratıcı muazzam gücüyle algısal bir geri
lim yaratır. Biziın kentlerimizde çok büyük binaların çok küçüklerle, kalabalık alanların 

boş olanlarla yanyana getirilmesi, yalın bir çeşitlilik anlamından fazlasım içerir. Smırlı, 

neredeyse insanlık dışı bir yerleşim içinde yaşayan çağdaş kent sakinleri, genellikle, do
ğal dünyanın kendilerine sunulan her işaretini sevinçle karşılarlar. Central Park, kentin 
kalabalıklığındankaçmak için hoş bir araç olm.:ı.nın ötesinde birşeydir; kendisini çevrele
yen yüksek binalarla yanyana getirilmesi, metropol varoluşu zenginliğinin ve kuvveti
nin bir sembolüdür. Mimarın ya da kent planlamacısınınbu tÜr sembolik yanyana ge
tirmelerle, bu muazzam şürsel ölçeği bilinçli olarak yaratamayacağı bellidir; ama öte 
yandan, eğer şiirsel açıdan zengin bir kent biçimlemesini yönlendirmek istiYQ!:sELgiicQ 
~w.:.likU:iiJerJJlIE.D!~I1!!nı ka;rFamak_gereklidir. Kentin kendi -ii.'lIfı.1suna sunduğu muğ
lak ve görselolarak birbirini izleyen sayısız ilişkilerde, izlediğimiz silsile yolunun yapı
sıyla bağlantılı anlamlar taşımr_ 

Bir insanın kişiliğini, anlattıklarının ve eylemlerinin silsilesini gözlemek suretiyle 
okuruz. Bir kent peyzajııun karakterini de aynı yolla okuruz. Tek hücreli bir organizma 
çevresine anında bağımlıdır ve bu organizmanın, çevresıni denetlernek için bir aracı 

yoktur. Hücreler karmaşık kitlelere çoğaldıklarındandır ki, kendilerini değişiklikten ya 
da dışsal çevredeki kargaşadan koruma yeteneği olan sabit içsel bir örgüt geliştirirler. 
Bu karmaşa aşamasında, işbölümü ve özelorganlarınkoordinasyon içinde işlev görmesi 
söz konusudur. Karmaşık bir sosyal örgütlenmede de benzer bir yapılanma gelişir. İlkel 
koşullarda bireyler, hareket etmekte özgürdürler. Uygarlığımızın karınaşık üretim sü
reçlerinde, işbölümü ve işyerinin fizikseI kararlılığı, grup içindeki bireyin de göreceli 
olarak sabitlenmesirı.igündeme getirir. Hareket edebilirliği yüksek oranda sınırlıdır. Ev
den işe, işten eve, evden çarşıya birey, belli bir zaman bölümü içinde, belli bir yol izler. 
Her yolculuk, kendi karakteristik güçlüklerini sunar. Dolayısıyla kentsel görüşümüzün 

temel birimi, sabit uzamsaI mekan değiL, ve fakat bir görüntüler silsilesinin ulaşımla ta
nımlanmış şablonudur. 

IBir silsile deneyiminde, zıt yönlerden gelen bir izlenimler dizisini karşılaştıralım. 

Hergün işiyle evi arasında gidip gelen bir insan, kente girerken ve çıkarken genellikle 
aynı yolu izler; ama sİlsile deneyiminin elemanları ters düzendedirler. Girerken sakin,. 
özenle bakılan banliyöleri, sonra sanayi dış mahallelerini, ardından gecekondular kuşa
ğmı, sonra da yoğun trafiği ve iş alanının kaleydoskop benzeri çeşitliliğini görür. Silsile
de, görüntünün her yer değiştirmesi, anlamı nakleder. Banliyölerin düzenli, pastoral ni
teliğinden sanayi dış mahallelerınin çöp yığ.ınlarına ve duman halkalarına sıçrama, kaçı

nılmaz olarak, algıları açık yolcuda bazı duygularınuyanmasına neden olur. Eve gider
ken de benzer biçimde, akla gücü getiren sanayi fabrikalarından, sanayi gecekonduları
nın insanlıkdışı standart altı meskenlerine geçen sahnelerin oluşturduğu silsilenin dalıa 

geniş anlamlarla yüklü olduğunu keşfeder. Aynı forma sahip elemanlar, tersine düzen
de farklı tepkiler uyandmrlar. Uzaklıkların ardarda sıralanması ve etkilerin kuvveti, 
sembolik önemi olan bir arada duruş elemanlarıdır. 

Açıktır ki, bir imajlar zincirinin, çevre büyük oranda yeniden yapılandırılmaksızın 

değiştirilmesi mümkün değildir. Ama etkilere ilişkin bir çözümleme, önemli bir miktar 
anlayış ve çevrenin kısmen biçimlendirilmesi ve denetlenmesi için olası bir araç oluştu
rabilir. Morfolojik unsurların belli silsile ilişkileri yüzünden uyanan anlam niteliklerine 
ilişkin kavrayış, izleyicinin, sağlıklı yargılar oluşturması için gerekli duyarlılığı geliştir

mesine yardımcı olacaktır. Sİnema filmleri gibisinden teknik araçların yardımıyla anlaşı

labilecek yeni bir yaratıcı formlar klavye potansiyeli vardır ve bu, alanı genişletilerek 
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kullal1llabilir. Birbirini izleyen form elemanlarırun ilişkilerine yönelik dikkatli bir araş minle uzaı ' 

tırma, gerekli başlaugıçtır. Silsile zincirinin yanyana getirilmiş özelliklerinin doğasında cak biçimdre 

varolan dışavurumsalniteliklere yönelik bazı duygularınkazanılmasıiçin, açık ve kapa miyle işbir' 

lı uzamlann, yüksek ve alçak binaların, girift ya da sade yüzeylerin, doğal özelliklerin ri, mahal1el< 

ve insan yapısı biçinılerin ve diğer birçok değişkenin si1sile ilişkileri üstünde çahşabilir, mmlanma:::ı 

bunlar kaydedilebilir ve yönlendirilebilir. Düzenli ve düzensiz değişiklikler, farklı gdinin far;·: 

uzamsal uzaklıklarının ritmik ya da konhırpuansal silsileleri kayıt edilmeli ve yorum görsel açıd ~ 

lanmahdır. Eriro, deneysel sınamaya tabi hıtulınak için çok geniş olınakla birlikte, bu Eğer t. 
naklı ise, _süreçleri anlamakta bize yardımcı olacak araçlar vardır. 

Metropol çevresinin genişletilmiş ölçeğinden ve artmış karmaşıklığındanötürü, muktedir . 

kentsel bağlantılılığın dışavurumu olarak tek bir merkezsel çekirdek, bütün amaçları eşik vardı,

karşılamaya yeterli değildir. Tek bir işbirliği etkinliğini olınasa bile, bütün kent alanının şi ortaya ç

içsel ilişkililiğini sembolik biçimde dLŞavurma yönünde giderek artan bir ihtiyaç vardır. nun gibi, . 'C. 

Mimari tarih, bütün kültürlerde ortak olan bir işlem önermektedir: Yapısalolarakönem maşık ala l: 

li elemanların öne çıkartılması. Yapı ustaları ve mimarlar, birbirinden farklı yapısal üye şablon içi .l' 

lerin işbirliksel işlevlerini ortaya çıkarınak için, ağırlık taşıyan birincil üyeleri, özellikle leşen böWr:

de işlevlerinin kritik noktalarında ön plana çıkarmışlardır. Kent yapısının daha geniş öl sınırlar fa:';_ 

çeğinde de benzer bir olanak vardır. Öneınli işbirliksel çabaları ortaya çıkaran başat iş tikleriyle " 

levsel alanlar da, kentin ölçeğine ve boyutlarına uygun dekoratif araçlar yardımıyla bir birimin il. 

ğüne işle\";. ,birine eklemlenebilir. Halihazırdaki kent peyzajıınızda farklı alanlar tanımlanmaınışhr. 

Halihazırdakiyaşanhrnızıntemel karakteristiğikarşılıklı dayanışmadır;aına bu karşılık makyajı, :.' 
ca algılat -~lı dayanışmanınkalıp oluşturan dışavurumsalsembolleri hala ortada yokhır. 
lam aı , İçinde efektif uzaklığm yolculuk hakim değerine bağlı olduğu ve yine içinde geniş 

E entı:alanların ve nüfusların tek bir yalın kent dokusu halinde birbirine bağlandığı dışa patla

ınış metropol uzamı, birim binayı ya da birim araziyi, geçmişte olduğundan daha az toplam ki~
 

öneme sahip bir sembol haline getirmiştir. Bu yeni dinamik boyutların çağdaş ikamele trumunu _
 

rini ve dJşavurumsal seınbollerini bulınak zorundayız. Bu, özellikle, kentin böLümleri nılacak mL.
 

belirgin olınadığı zaman zordur; günümüzde çoğunlukla, kişi, bir banliyö yerleşim ala kent yapıl'
 

nından kentin çalışma merkezine doğru araba sürerken, sahnelerin silsilesi kaoscul, i1iş birlikte, eo '.

tin ancak ._~kilendirici bağları yitik ve sembolik anlamı öıgündür. Dışa vurulan, gerçek anlamıyla,
 

kaoscuI, gelişigüzel büyümedir. Ama kentin bölümleri belirginleştirilebilirve görüntü dan uya-:~
 

ler silsdesi üstünde, dışavurumsal bir süreğenlik boyutunda tekrar çalışılması, ortaya malan gi:'' 


yeni semboller çıkartabilir. İki alan arasındaki karakter değişikliklerinibelirginleştiren manm eL ..
 

i keskin vurgulamalar, toplam kentsel sahnenin yapısal mantığının altını çizer ve ona ca ifade :: 

r 
. 

malan ya da yoğun, sahnıınh alışveriş alanları ile disiplin alhna alınınış kamusal mey miş bir çt:" 
okunaklılık kazandırır. Binaların yükseklikleri, açık ve kapalı uzamlar, değişen renk şe banı kuU 

bilginin ,- __ 

li 
danIarın birbirini izlemesi, bağlantıları dolayısıyla ve bağlantıları çerçevesinde, anlamı 

dışavurabilir. surdur. 
Yüzyılırruzınyeni sanat biçimi, en heterojen alanlardan toplanan malzemelerin bir Far." 

birine zıt ama tamamlayıcı bir bütünlük oluşturduğubir düzen olan kolajdır. Kent pey le tutarlı . 

zajı da, bir dereceye kadar, içinde zıtlık ile eleman çeşitliliğimn, yapmın potansiyeli ve zengin bi 
gerilimi dolayısıyla bir canlılık ürettiği bir kolajın bir nüshasıdır. FormlaTın dışavurum uçurumu: 
sal doğası konusunda yetenekli mimarların, tasarımcıların,ressamların ve heykel traşla zayıflatu' 

rın işbirliğiyle, bir yeni mimari düzenler zenginliği, renk ve dokusal değerler devreye korunma.; 

sokulabilir. Her binayı, yalnızca malzemesini ve yapısal ilkelerini değil, hizmet ettiği ya oranh içi. 
şamın doğasını da dışavuracak biçimde yapmayı öğrenmek zorundayız. Bu küçük bi ler, daha 

rimler düzeyinde güvenlik sağlandıktan sonraki adımda, binaları, birbirleriyle ve ze- sal yara.' 
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:ii bir araş minle uzamsal ilişkilerini ortak ruh bağlamındadaha geniş bir farklılaşma ölçeği yarata
doğasında cak biçimde gruplamalıyız. Bir binanın bireyselliği, bir grup binanın dışavurumsalbiçi

:k ve kapa miyle işbirliği içinde olmalıdır. Kent peyzajının bu dışavururnsal eklemlenmesi, semtle
\zelIiklerin ri, mahalleleri ve bölgeleri içerecek biçimde genişletilebilir. Karakteristik özelliklerin ta
çalışabilir, nımlanması suretiyle, gözükmeyen çeşitlerneninkendini ortaya koyması sağlanabilir. İl

Uer, farklı gilinin farklılaşma yönünde yeniden yönlendirilmesi de, kaçınılmaz olarak, öncekine 
Ye yorum görsel açıdan uzak olan nitelikleri gündeme getirecektir. 

::.irlikte, bu Eğer bir kentin uzamsal şebekesi mantıklıysa ve fiziksel şablonlaması açık ve oku
naklı ise, bu durumda insanlar, karmaşık eylemlerini etkin bir biçimde icra etmeye 

,ıian ötürü, muktedir olurlar. Ötesine geçildiğinde sosyal münasebetin olanaksız hale geldiği bir 
amaçları eşik vardır. Bizim yalın algısal süreçlerimiz, önemli biçimlere ilişkin anlamlı bir hi.yerar

I.:ı.t alanının şi ortaya çıkana kadar, karmaşık görsel alanın içinde seçme ve düzeltıne yaparlar. Bu
"Y,1Ç vardır. nun gibi, genişletilmiş ve bir çevrede, grup iletişiminin muğlak olan şablm1U içinde, kar
.'.rak önem maşık alanı farklı grnplara ve birimlere bölme ve sonra bunlan işlevsel ve mantıksal bir 
"apısal üye şablon içinde ilişkilendirmeyönünde bir ihtiyaç vardır. Kent alanı ne .k<ldar büyürse, bi
-1. özellikle leşen bölümlerinin (binalar, sokaklar, semtler) karakter açısından ve açıkca tanıınıanmış 

~-.,1 geniş öl sınırlar farklılaşhrılmasıihtiyacı da o kadar büyür. Bunlar, yalnızca bireysel karakteris
nı. başat iş tikleriyle değil, aynı zamanda bütün arka zemin şablonuyla duyumsanmalıdırlar.Bir 
jınııyla bir- birimin ya da grubun bireyselliği, ayrıca kentin sosyal, ekonomik ve kültürel bütünlü

:1amışhr. ğüne işlevsel bağlantılığındada gerçekleştirilmelidir.Bu nedenle kent çevresinin fiziksel 
r II karşılık- makyajı, yalnızca bireysel birimleri hesaba katmakla kalmamalı, aynı zamanda bu ayrı

ca algılanan farklı özellikler de, bütünün uzamsal ve işlevsel uzantılarıyla ilişkileri bağ

'nde geniş lam~da idrak edilmelidir. 
. jışa paHa :.fenün artan farklılaşması, ortaya geniş bir sahne çeşitliliği çıkartır. Her kentin bir 
....., daha az toplam kişiliği vardır; ama kent, bireyselolarak karakteristik birimlerin geniş bir spek
:q ikamele trumunu da içerir. Bir kentin yaşama alanmm büyüyen boyuhı, keşfedilecek ve yararla
. l.,ölümleri nılacak muazzam bir uyarı, fırsat ve görüntü çeşitlernesi oluşturur. Bu nedenle, eğer 

':--leşim ala kent yapılandırılabilir ve birleştirilirse, karmaşada artış, bir değer haline gelir. Bununla 
OIDscul, iliş- birlikte, eş birimlerin ya da alanların çoğaHılmasıyla hiçbir zenginlik elde edilmez. Ken
Jnlamıyla, tin ancak bir disiplin çerçevesinde farklılaştınlmasıdırki, duygusal ve entellektüel açı
" görüntü dan uyarıcı olan bir kent çevresine katkıda bulunmak gibisinden algısal meydan oku
!~i::ı, ortaya maları gündeme getiTI!rMekanik düzey ile organik düzeyde sürüp giden meydan oku
~,=,inleştiren manm etkileri arasındaki farklılık, D'Arcy Thornpson tarafından bir deyim halinde açık
:Z12T ve ona ca ifade edilmiştir: "Ayakkabılarıınızıntabanı kullandıkça incelir, ama ayaklarımızm ta

renk şe banı kullandıkça kuvvetlenir." Hem gereğince farklılaşmış hem de layıkıyla eklemlen
rm;al mey miş bir çevreden gelen geniş uyarılar yelpazesi tarafından oluşturulan meydan okuma, 
~~e, anlamı bilginin büyümesinde, yaşamında zenginliğindeve kentsel bağlantıh.lıkta önemli bir un

w~~ 

~erin bir- Farklılaşma amaçlı olmalıdır. Kent arazileri arasındaki karakter çeşitliliği gerçekler-Iı 

Kent pey le tutarlı olmalıdır; aksi takdirde eklemlerne sıkıcı bir tekrar olur. Aşırı zıtlıklar (örneğinı 

·ntsiyeli ve zengin bir yerleşim bölgesiyle yoksul gecekondu alanı arasındaki zıtlık), aşılacak geniş, 

,.~\1.lrum uçurumun varlığı yüzünden, eklernlemeye karşı koyarlar ve kentin potansiyel birliğinI 
-~d traşla zayıflatırlar.Ama açık meydanlar, dar sokaklar, asude bir park, bir iş bölgeSi ya da iyi 
,:-- devreye korunmuş bir yerleşim bölgesinin tümü, hacim ve uzaklık olarak birbirleriyle uygun bi,]- J 

.: ettiği ya- arantı içindeyseler ve kentin silsilesel dolaşım şablonuyla da uygun bir düzen içindeyse~ 

küçük bi ler, daha açık, daha yoğun ve daha karakteristik olarak alg1lanırlar. Herhangi bir sanat
-fe ve ze- sal yaratıda, çeşitli elemanlar ortak bir amaca yönlendirilmeli.dirler. Bir kent, geniş bi 

.-...-J 
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eleman yelpazesinin, mertebeler, birbiriyle zıtlaşan sınırlar, ritmik olarak tekrarlanan 
benzerlikler vasıtasıyla ortaklaşa işlev yapan bir bütün haline geldiği bir yapı bulmak 
zorundadır. Kusursuz uyumlu temel bir uzamsal şablon, grup yaşanhsmı yönlendir
mekte, gerekli oldukça insanları kaynaştırmakta ya da onları birbirinden ayrı tutmakta 
büyük oranda yardımcı olabilir. Ancak bu şablon, aynı zamanda da, gelişen teknoloji, 
alışkanlıklarda değişiklikler ve yeni gruplaşmalar yoluyla yeni uyumlara izin verecek 
kadar esnek de olmalıdır. 

Böyle bir birliğe sahip olan bir kent formu, içindeki yaşamı kolaylaştırmaktanfaz
lasını yapar. Bir kent çevresindeki birimlerin zenginliği, içsel mantığı ve uyumu sembo
lik bir işlev görür. Bu durumda belli bir biçimde duyarlılık yeteneğini uyaran, çevreye 
duyarWığı artıran ve tuhımları dönüştüren sanatsal bir yara h doğar. 

KENTİEKLEMLEMEK:SÜREÇ 
Yüksek düzeyde şemalama gerektiren her süreç şu silsileyi izler: CO Yapılanmamış 

alana baskı uygulanması,figür temelli bir şablon üretir. (2) Figür temelli şablonunun bi
leşen birimleri, slnırlarımn kunımlaşması vasıtasıyla okunur; böylece yapının bölümle
rini kavrarız. (3) Bölümlerin bağlılığı, aralarındaki bağların kararlılığıyla okunur. (4) Ya
pının kendisi, kendi bağlılıklan bulunan bölümlerin bütünlenmesiyle okunur. Böylece 
alanın düşük düzeyli yapısı, yüksek düzeyli bir hale gelir. 

Kentsel çevrenin sembolik yapısUlI okunaklı hale, aşağıdaki silsileye göre getiririz: 
(1) Kentsel çevrenin algısal alanından, özelliklerinin bireyselliğini idrak edişimiz doğ

nılhısunda, evler, sokaklar, alanlar, mahalleler, semtler gibi birimleri ayırdederiz. (2) Bu 
birimleri tanımlayan sınırları, nehirleri, duvarları, uçurumları, form ya da dışavunım 

değişiklikleriniokuruz. Böylece kent yapısının bölümlerini kavrarız. (3) Bölümlerin bağ
lantısım bağları ve ilişkileri bağlamında, bir yanda kentin kan dolaşımını toplayan ve 
dağıtan trafik arterleri ve demiryolları ve geçiş yoHan, öbür yanda kapılar, pencereler, 
köprüler, tünener ve uzun kapsamlı görüntüler olmak üzere okuruz. (4) Bağlantıları 

içinde bölümler bir ortak yapı olarak birlikte okunur; sembolik form, kent bütününün 
ınuğlak sembolü. 

New York'un "New Yorkluluk"u büyük oranda bileşen alanlarının heyecan verici 
çeşitliliğine bağlıdır. Beşinci Cadde, Central Park, Birleşmiş Milletler Binası, Harlem, 
Greenwich Köyü, Doğu Nehri, Wall Street vb. bir arada, New York kenti olarak algıladı
ğımız şeyi oluştururlar. Hayalgücümüzü kullanarak bu alanlardan birini ya da diğerini 

dışarda bırakmak ve böylece New York'un bileşik karakterini değiştirmek düşüncesiyle 

oynayabiliriz. Kentin bütünlüğüne ilişkin duyumuzu sınamak için oyunu daha da ileri 
götürebilir ve hayalgücümüzü kullanarak birbirini izleyen bir dizi bölümü yavaş yavaş 

silebiliriz. Kısa sürede, New York'un belli bölümlerini ayıklayıp atmanın, yaJnızca ha
cim itibariyle değil karakter itibariyle de bir değişiklikanlamına geleceği açıkça görülür. 
Oysa, aynı oyunu bölümleri birbirinden daha az farklılaşmış olan Los Angeles gibi bir 
kentle oynadığımız zaman, bunların bir bölümünün silinmesi, karakterden ziyade ha
cimde bir değişiklik anlamına gelecektir. Bu zihinseloyunu başka bir yöne doğru da ta
şıyabiliriz: Bölümleri dı.şarda bırakmak yerine yeni yerlere yerleştirebiliriz. Bu dunım
da, halihazırdaki yapısal konfigürasyonla dışavunılan belli bir büyüme mantığı keşfet~ 

memiz kaçınılmaz olur. Bellidir ki, karakteristik alanların çeşitliliği, New York'un bü
tünsel bir bölümüdür. Bir bölüm ile bir diğeri arasındaki sınırlar bir ihşki içinde birbirle

L~ni izlemektedirler ve bu, kentin kendi yapısal dışavurumununbir parçasıdır. 

Geçtiğimiz son birkaç yıl, metropol bütünün temel karakteristiklerini değiştirme

COGİTO, YAZ'96 



i

:<:'krarlanan 
r'",pı bulmak 
,- yönlendjr
--n tu tmakta 
. II teknoloji, 
:zİn verecek 

ktan faz
mu sernbo

;-,m, çevreye 

Jılanmamış 

Idonunun bi
m bölümle
ıur. (4) Ya

_.ur. Böylece 

,~re getiririz: 
dişimiz doğ

,:leriz. (2) Bu 
~ Jışavurum 

mlerin bağ
:oplayan ve 

- pencereler, 
Bağlantıları 

: bütününün 

'yeçan verici 
Sı, Harlem, 

;flk algıladı
da diğerini 

: lişüncesiyLe 
Jalıa d a ileri 
-;"vaş yavaş 

',ünızca ha
sça görülür. 
Ies gibi bir 

ı ziyade ha
ogru da ta
Bu durum
nbğı keşfet

ı"rıl:'k'un bü
;de birbirle

.ieğiştirme

:TO, YAZ '96 

Kent Ölçeğinde Dışavurum ve İletişim Üzerine Notlar 

yen muazzam dönüşümlere tanık olduğu için, ulaşım yolunun sembolik anlamı daha 
azdır. Bununla birlikte daha küçük birçok kent, bu, yalnızca ekonomik bir yer değiştir
me olmakla kalmayıp dışavurumsalkarakterinde büyük bir değişikliğe yol açacağı için, 
kent merkezini by-pass eden yeni hız yollarmın geçişine direnç göstermiştir. 

Açık yapısal bir şablonla idrak edilebilecek kadar küçük kentte, iletişim ve ulaşım 

şebekeleri bize çok şey söyler. Kent büyüdükçe, bölünılerlnin, sınırlarmın ve ilişki bağ

larııun farklılaşması çok daha önemli hale gelir. Görsel düzeyde, bir bütün olarak ula
şım şebekesi giderek kavramsal, anlık görsel okunakhlıktan soyutlanmış bir haritacıhk 

sorunu haline gelir. Bununla birlikte, ulaşım şebekesinin kilit bölümleri, yani köprüler, 
istasyonlar ya da öteki ayrmtılar, kendilerine özgü tarzları sayesinde sembolik hale de 
gelebilirler: Boston'da bir otobüs durağı, bir direk üstünde bir şeritle, New York'ta ise 
yaya kaldırımı üstünde bir payandayla belirtilmiştir. Art nouveau bir karakteri olan bir 
nıetro girişi, Paris anlamına gelir. Tramvaylar yalnızca Bostan'da, yeraltı tünellerinde 
yol alırlar. Moskova'nın metro istasyonu sui generistir. Londra metrosunda kapı otoma
tik olarak açılmaz; kendiniz açmak zorundasınızdır. 

çağ farklılıkları, kenti karakterize eden bölümleri daha da zenginleştirir. çoğun

lukla tarihi açıdan anlam taşıyan binalardan oluşan, haydi diyelim ki küçük bir New 
England kasabasmda, birkaç yeni bina çok ani bir zıthk yaratır ve toplama katkıda bu
lunnıak yerine bir uyumsuzluk etkisi oluşturabilir. Tarihsel büyümenin, bir ağacın yaş

lanma halkalarıyla kıyaslanabiIirkarakteristik alanlara sahip olduğu geniş bir metropol
de ise, her yeni bina, görsel ve anlamlı bağları olan bir süreğenlik tarafından soğurulur 

ve bütünün zenginliğinekatkıda bulunur. Yeni binalar ya da mahalleler, bütünle biçim
sel yapısal bağlara sahip değillerdir ama, zenginleştirici bir bağlamda birbirlerini ta
mamlarlar. New York'daki Lever Brothers Binası ya da Birleşmiş Milletler Binası vurgu
lamada bir yer değişikliği yaratabilir ama, bu, her zaman toplam alanm içinde kalır. 

Öte yandan Boston'daki John Hancock Binası, çevresinin daha küçük ölçeği bağla
mında fazlasıyla tutarsız bir zıtlıktır ve bu nedenle rahatsız edici ve dengeyi bozucu bir 
unsurdur. Boston gibi, modern süper kenti mezbul miktarda görünür bağla onsekizinci 
ve ön ondohızuncuyüzyıl geçmişinebağlayan Philadelphia, bu tarihsel bağların filizle
nen metropole özgü sembolik şablonlamada hayatta kalmasını güvenceye almak için bir 
nazım plan geliştirmiştir. 

KENTİ EKLEMEK: BAGLANTILAR 
Birbirine ilişik uzamsal birimler arasındaki kapı, pencere ya da herhangi bir açılım, 

gerçek fiziksel düzeyde mümkün olan hareket serbestliğinin,görsel düzeyde başıboş ge
zinecek gözün serbestliğinin endeksini oluşturur. İnsanoğlu, birbirinden ayrı, bağlantılı 
uzamsal bölgeleri birbiriyle ilişkilendirecek sayısız aygıt keşfetıniş ya da icat etmiştir. 

Pencerenin ya da kapının bir başka özelliği daha vardır: Uyumlulaşt.ırılabilirler;ya
ni, kapal.ıyken bir parmağın ya da çitin bir bölümünü oluşturabilir ya da bir açılım ola
rak etkinlik gösterdiklerinde kendi terimleriyle işlev görebilirler. Yükseklikleri, genişlik
leri, kuvvetleri, açılma dereceleri de ayrıca trafik serbestliği olanaklarını endeksler. 
Uzamsalolarak tammlanmış alanlar arasındaki bağ ya da yol, uzamsal süreğenhğinek
lemlenmesine yardımcı olur. Bu bağ ya da yol, bir yerden ötekine doğrudan geçişi sağ

layan genişletilmiş bir kapı ya da pencere olabileceği gibi, uzamsal alanları gerçekten 
ilişkilendiren genişletilmiş bir geçiş de olabilir. Yollar, köprüler, runelter, hava yolları, 

nehir yolları, metrolar, üstgeçitier, altgeçitier, döner yollar ya da yonca yaprakları böyle
si şablonlardır; trafiği yoğunlaştırıp dağıtarak bölgeleri birbirlerine bağlarlar- Kamu hiz
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met kurumları ile iletişimin de buna denk düşen dağıtım yolları vardır: Enerji hatları, su 
boruları, teLgraf ve telefon hatları, radyo ve televizyon kanalları. Burada da yine görü
nür özellikler, ulaşımdaki ya da iletişimdeki belli gerçek ya da potansiyelolaylarınen
deksleridirler. Değişik geometrilerde geniş bir uzamsal konfigürasyon erimine sahip 
olabilirler. 

Sınırlar, açılımlar ve bağlar, kentsel çevrenin muğlak sembolizmirun önemli veçhe
leridir. Özgül karakterleri, estetik özellikleri, yaşam şablonuna referansları, bunların

ı hepsi sembolik yaprnın önemli eLemanlarını oluştururlar. Sınırlarla açılımlar arasındaki 

ilişkinin dereceleri, bunlarla ilişkili yaşamın tipi tarafından belirlenir ve grup değerleri1 
nin ve ereklerirun dışavurumlarıdu. Gereğince koruma altına alınmış bir banLiyö bölgeıi 

i siyle koruma altına alınmamış akışkan bir uzam arasındaki farklılıklar, insanların tu
tumları arasındaki açık farklılıkları gösterirler. Uzamda kuşatıcı, sınırlanmış alt bölüm
ler varsa bu, tipik bir sınıfa, kasta ya da bir prestij grubuna özgü topluluk ruhunun va
rolmadığını dışavurur. Katı yalıtım aygıtları olmaksızın yoğunlaşmış uzam ise, topluluk 
yaşamını kolqylaştırırve dış;ı.vtuur. 

Yukarda da söylerruş olduğumuz gibi yalın unsurlar, yalnızca yapısal bağlantılılık

ları dolayısıyla muğlak semboller haııne gelirler. Doğalolarak bu uzamsal aygıtlar, neyi 
böldüklerine ya da bağladıklanna bağlı olarak anlam kazanırlar. Sınırlar, karakteristik 
uzamsal alanların sınırlarıdır. Bir evin içi ve dışardaki bahçe, özel çevre tipleridir; ayırıcı 

sınırları yalnızca neyi ayırdıklanyla anlam kazanır. Günümüzde, içerdeki ve dışardaki 

sınırların en aza indirildiği evier tasarlamak yönünde giderek artan bir eğilim vardır. 

Evin yapısal aygıtları, dışarının yapısını, örneğin bahçeye doğru genişleyen duvarları ön 
plana çıkartır. Ote yandan binanın içİnde de kırsal peyzaj elemanları önemli bir rol üst
lenir. 

İki ayrı uzamsal atmosferin bu yarı kaynaşması, birçok nedenle haklı görülmekte
dir. Teknik bilgi, ısı ve aydınlanma denetimi olan binaların üretilmesine imkan sağlayın
ca bir korunma duyusu veren ağır taş ustalığı ürünü koruyucu duvarlar gereksiz hale 
gelmiştir. Öte yandan giderek ınekanikleşen dünya, bizi, organik dünyaya özgü zengin 
düzensiz değişimden yalıttığı için, kentsel yaşamı kabullenilebilir kılmak amacıyla do
ğadan mümkün olduğunca fazlasmı ödünç alma yönünde bir ihtiyaç başgöstermiştir. 

Burada yine, uzam alanlarının yapısal birleşimi, belirleyici ya da bağlayıcı aygıtlarıyla 

çağdaş insanın ihtiyaçlarının, tutumlarının ve değerlerinin karakteristiği olmaktadır. 

Daha geniş kentsel şablon içinde de benzeri ihtiyaçlar ayırdedilebilir. Kent, artık kendi
sini dış düşmanlardan koruyacak içine kapalı bir alan değildir. Temiz havadan, güneş 

ışığından ve açık alanLardan bütünüyle yalıtılmaktan ibaret olan iç düşmanla savaşma 

ihtiyacını duyan uzamsal bir şablondur. Sınırlar, ilişkileri sağlayan bağlar ve açılımlar, 

yeni bir şablon içinde yapılandırılmaktadır.Yapı, yine başgösteren belli değerleri dışa

vuran sembolik bir formdur. 

TRAFİK VE SEMBOLİK FORM 
Trafik, kentin, kendisini içinde insan yaşamının varolacağı, büyüyeceği ve organik 

ile sembolik dileklerini gerçekleştireceği bir yer olarak muhafaza etme mücadelesinin 
büyük bir savaş alanıdır. Trafik ile araçların park edilmesi, kent formunu eklemlerne ça
balarımızın bir düzensizlik öğesidirler. 

Çevrenin içinde, uzun tarihsel hafızaları ve göreceli olarak kusursuzca düzenlen
miş estetik rolleri bulunan kararlı eleman arasında temel bir form ilişkisi vardır. Uzam
sal kavramlarımız ve başat estetik tutumlarımızın değişikliğe maruz kalmış olsa bile, 
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~J su	 ilişkili nzamsal formların tatmin edici uzam şablonlarrnınne olduğuna dair bilgiyi top
';vrü	 lamış bulunuyoruz. Ancak, bugünün luzJı hareket eden ulaşım araçlarını ile binalar gibi 
.:- <:'n-	 durağan uzam formlarını ilişkilendirmekonusunda tarihsel bilgimiz yeterli değildir. 

~hip Sorunlar birçok düzeyde ortaya çıkmaktadır. Herşeyden önce, saldırgan dinamik
lerin, daha geniş olan kararlı dünyayla dengelenmesi ihtiyacı vardır. Ayrıca, bina ile 

Itthe araba formları arasında uyumsuz bir zıtlık olduğunun da görülmesi gereklidir. Bu, daha 
, :arm ziyade, arabalar hareketsiz olduğu ve sonu gelmeyen araba sıraları, mimari ilişkilerin al

..b ki gısal düzenini bulanıklaştırdığızaman görünür hale gelmektedir. İki-üç tonluk arabala
-.m rm renk çatışması, kaoselli geometrileri ve kromdan haleleriyle birlikte yalnızca kargaşa 

k:e- yaratılmasına hizmet etmektedir. Burada kentsel sahnenin en ciddi estetik darboğazıa
1 rından biri yatmaktadır. Hareket halindeyken arabalar, estetik bağlamda çevredeki bi

"]111 naların doğasmı vurgulayabilen kaleydoskopsu bir akmtıya karışma eğilimi göstermek
. '} tedirler. Durdukları zaman ise, en iyi ıntimaIle, çevreleriyle rekabete girmekte ve çoğu 

. ..ıI'Jk durumda çevrelerini boğmaktadırlar. 

İşlevsel ihtiyaçların yanısıra, yalnızca estetik kusuru bile, dikkatimizi bu yöne çe
virmemizi gerekli hale getirmektedir. Sayısız park çözümlerinden çok azı, bu öğeyi dik

- --~:) kate almaktadır. Kaldırım kenarına park etme, alışveriş merkezi üstündeki trafik baskı
.-~H· sını hafifletmekle birlikte, alışveriş merkeziyle kent periferisi arasında kalan önemli bağ
~ıL	 lantı alanlarında ortaya, hoş olmayan görsel formlar çıkarmaktadır. Yeni işyeri binaları, 

tiyatrolar, hastaneler ve mağazalar için otoparklar oluşturulması sorunu, ancak estetik 
yönü denetim altına alındığı zaman bütünüyle çözülecektir. Bu da, motorlu araba grup
larım gizleyecek, dikkatlice düşünülmüş, görsel açıdan tatmin edici bir takım perdeler 
kullanılınasını gerektirecektir. Ağaçlar ya da estetik açıdan hoş görünen çitler gibi doğal 

ya da yapay perdelerne, park alanlarının ve sayaçh alanların çevresel kent sahnesine 
uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. Park sorununu hafifletirken, belediyeye ya da 
özel şahıslara ait garajların da, açık hava alanları gibi toplam uzam şablonunun konum
larına, yaklaşımlarınave görsel ilişkilerine bağlı olarak ele alınması gerekecektir. Araba 
formlarından geri kalmayan açık, korunmasız, çelik konstrüksiyon garajlar, çevreye iliş
kin yeni bir teknik vurguyu ortaya çıkartabilirler. 

Benzin istasyonu da benzer bir sorundur. Aşırı süslü, dikkati çeken, bir aulamda 
'akrobatik' olan aygıtları, hızla hareket eden gözü çelme ihtiyacı dolayısıyla haklı görü
lebilir ama, benzin istasyonu da, zeminiyle uygun bir ilişki bulmak zorundadır. 

Hem reklam ile teşhir ve hem de park etme sorunları, tepeden tırnağa bir çözümle
me ve temelli öneriler gerektirmektedir. Bu alanlar, görsel ihtiyaçları dolayısıyla ittifak 
halindedirler. Her biri, abartılı kalabalıklaşma yüzünden özgün amaçların yitirildiği bir 
aşırı doyum noktasına ulaşnuşlardır. Her iki sorun da yeni yapısal çözümler, karmaşık
lıklarını denetlenebilir terimlere indirgeyen ortak bölenler gerektirmektedir. Olası bi.r 
başlangıç noktası, elemanların kodlal1masını basitleştirme çabasıyla, gereksiz bütün faz
lalıklarm ayıklanarak atılmasıdır. Bu gereklilik, reklamcılıkta şimdiden kendini kanıtla
mJ.ş durumdadır. Park etmede yalmlığa, trafiğin görsel ve fizi.ksel olarak yönlendirilme
sini engelleyen çevre özelliklerinin örtülmesiyle ulaşılabilir. 

Bu kodlama sistemininin karşılıklı dayanışma halİllde iki amacı vardır: İşlevsel ola
rak etkili ve estetik olarak tatmin edici olmak. Her iki amaç da daha geniş kapsamda da 
önemlidir; çünkü çevreleriyle ilişkili olmalı ve uyum sağlamalıdırlar. Etkili bir iletişim 

sistemi tasarlarken altta yatan amaç, onu estetik açıdan hoşa giden, değişikliğe karşı es
..;;;00 nek ve duyarlı canlı bir form yapmak olduğu için, kişinin kullanabileceği katı bir biçim

de sabitlenmiş bir kod yoktur. 
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IŞIK 
Günümüzde kentsel dünyarun görsel tezahürleri, yapay ışığın kullanımıyla büyük 

oranda değiştirilmiştir.Gece yapılan aydınlatmadan ötürü, uzamsal formları ve karşılık
lı ilişkileri değişik bir şablon türüyle yüklenmiştir ve kentin çifte yaşamından bile fazlası 

söz konusudur. 
Hem yönlendirme sorunu hem de süreklilik sorunları, gündüz geceye döndüğün

de temelden dönüşürler. Gündüz vakti okunaklı olan işaretler geceleyin büyük oranda 
işe yaramaz hale gelirler. Gündüzleyin tatmin edici bir estetik konfigürasyonu olabilen 
formlar, renkler ve uzaklıklar, yüzeylerle, kenarlarla ve gündüz saatlerinin bunlara bağ
lı form ilişkileriyle genelolarak pek az alışverişi bulunan ışıklar sayesinde hatırı sayılır 

ölçüde dönüşürler. 

Kent, algıladığnmz fiziksel bir nesne olarak bu çifte yaşamı boyunca sabit kaldığı 

için, bu özel dönüşüme özgü süreklilik problemlerini anlamak önemlidir. Tan vaktinde, 
dönüşümün ilk aşamalarını algılamanın, estetik bir deneyim olduğunu pek az insan in
kar edebilir. Bu ilk aşamada kent peyzajının büyük formları ve uzamlan, hala açık bir 
şekilde belirebilir, ama bu form dünyasının üstüne, karanlık pencere deliklerinin yerini 
elektrik ışığının parlak kıvı!Clmlarınabırakması dolayısıyla, yeni bir uzam sistemi ekle
nir. Daha önce bin.aların sınırlarıyla işaretlenen sokaklar, sokak ışıklarında yeni dış çiz
gilerini kazanırlar. Çoğul renkli trafik, yavaş yavaş, hareketli araba ışıklarırun izlerine 
dönüşür. 

Bu ana kadar bu değişikliklerdenbilinçli olarak yararlanılması yönünde pek fazla 
bir çaba gösterilmemiştir. Vaad dolu pek çok olasılık vardır. Yoğunluk ve renk açısın
dan geniş bir yelpazeye sahip olduğu için aydınlahna, yönlendirmede önemli bir aygıt 

olarak değerlendirilebilir.Sokak ışıkları, aydınlatmadaki birincil rolleri gözden çıkartıl
maksızın, konum ve renk açısından dikkatlice değiştirilerek, bulundukları yerin ve yö
nün kodlanmasıylauyuınlaştırılabilirler. 

Yeni renk yelpazesinin inanılmaz ölçüde zengin estetik potansiyeli, yeni araçlarla 
bize sunulduğu kadarıyla aydınlatmanın biçimleri ve parlaklıkları, yeni kentsel sanatın 

potansiyel paletleridir. Şanslı tesadüfler sayesinde de olsa, teşhir ışıklarının araba ışıkla
oyla birleştiği zamanlarda kazara ortaya çıkan konfigürasyonlarınmuazzam ışık görün
tüleri yarattığı bazı şaşırtıcı örnekler görmüş olduğumuz için, böyle amaçlı çabaların ne 
gibi sonuçlar yaratacağını hayal etmek güç değildir. 

Modern mimarinin formlarıyla kentsel yaşamın halihazırdaki ölçeğinin varlığmın 

bizzat kendisi, beııi oranda, aydınlatmadakiilerlemelerden kaynaklarur. Doğal ve yapay 
ışığın geniş cam tabakalarındangeçirilmesi, yeni bir uzam hissinin ve ışıklı yapılara iliş

kin yeni bir kavrayışın gelişmesinde belirleyici olmuştur. Evlerimizde ve sokaklarımız
da yapay ışıklandırma olmasaydı kendimizi yönlendiremezdik ve mallammzın ve kişi
lerimizin dolaşımı göreceli olarak damla damla akınaya indirgenirdi. Şimdiki durumda 
24 saatin tamamı yararlanmaya açıktır ve doğanın geceyle gündüz arasındaki keskin ek
lemlemesi, kentlerimizde tek bir gündüz-gece zaman dokusu içinde birbirine karışmış
tır. Dahası, ne kadar kaoscu!, mahvedici ya da okunaksız olursa olsun bir kent, akşam 

indiğinde ve ışıklar yandığında dönüşür. Pencerelerden, ışıklı levhalardan, şaşırhcı gö
rüntülerden, araba farlanndan, trafik ışıklarından, sokak ışıklarmdan çıkan noktalar, 
çizgiler, düzlemsel figürler ve ışık hacimleri (sabit ve göz kupan, hareketli ve hareketsiz, 
beyaz ve renkli) akışkan, aydınlık bir harita oluşturacakbiçimde birleşirler (bu, bu çağın 

ya da bütün çağların en muazzam görüntülerinden biridir). Bu izlenimsel görüntü, ya
rann bir yan ürünü, ya da arzu ederseniz bir tesadüftür ama, tesadüfen ortaya çıkan 

186 COGİTO, YAZ '96 



Kent Ölçeğinde Dışavurum ve İletişim iizerine Notlar 

zenginliği bize 13. yüzyıl katedraııerinin muazzam pencerelerinin yoğunlaştırılmış,dü
zenli güze1liğini anımsatır.c,;Yük 

Düzenli ve rastgele şablonlamarun bir belli aralıklarla vuku bulma sorunu olduğuhk
hakkında daha önce söylenmiş olanlar burada da doğrulanmaktadır.Bu şartlar ve çevre 

:..ız.la5j 
içindeki büyük kutuplar, karanlık ve ışıktır. Karanlık, ışıksız bir yan sokaktan aşırı süslü 
bir tiyatro bölgesine çıkarken güçlü bir tepki vermek, paylaşılan bir deneyimdir. Ama 
bu iki uç nokta arasında sayısız deneyim derecelemeleri vardır. Bu tür geçişlerin uyan
dırdığı böylesine deneyim niteliklerinden yararlanılması, kentsel gece salınesinin şab

lonlanmasında yeni bir tarz yaratabilir. Aydınlatmanın parlaklığını ve yüksekliğini ve 
aralıklarını değiştirmeksuretiyle ışık kaynaklarının yerleştirilmesiile kazanılan zıtlık ve 
geçiş, hem eklemlerne hem zenginlik yaratır. Bir mum, bir lamba ya da bir şömine gibi 
odaklanmış bir ışık kaynağı, odaklanmış bir dikkat, neredeyse bir sıcaklık ya da yuva

"dlğı 
lanma duygusu doğurur. İlgilerimiz öylesine işlev merkezlidir ki ışığın böyle duygusal.tmLit', 
kullanımı çok seyrek hesaba katılır. Kent çekirdeklerine yeni bir form ve yeni bir anlamm
katınak yönünden artan bir ilgi vardır. Dikkatlice tasarlanmış ışık düzenlemesi, insanla,;, bir 
rı belli bölgelerde biraraya toplamakta kuııanılabilecekönemli bir araç haline gelebilir. "erini 

Işık şimdilerde, büyük bınaların dramatik olarak ön plana çıkartılmasmdakullanıl... ekle
maktadır. Bu ön plana çıkartma, kent sahnelerinin sımrlarmı tanımlayan, karakteristik 

~ çi.Z
farklılıklarına işaret eden ve ortak yaşamm en önemli odaklarını vurgulayan daha genişerine 
bir boyuta taşınabilir. Kentsel gerçekliğin kendi terimleriyle yapısal, uzamsal ve yaşa
yan veçhelerine denk düşen ortak, süreğen bir gece sahnesi yaratmak da önemlidir.;<1ZI,l 

Şimdiki halde, kentlerin aydmlatılmasıyla bağlantılı hemen hemen bütün işler, ay
- ':~5·nn

dınlatma mühendisleri veya reklam-teşhir uzmanları tarafından yapılmaktadır. Bunla
;ıyJıt
.0 

rın her biri, işi, kendi sınırlı ufukları içinde yapmakta, kendi işine yakın alanlardaki ka
Lrtıl

rı.şıklıkları ya da kendi işinin yol açtığı sorunları bütün bütüne görmezden gelmektedir
·~e vö

ler. Meslek bilgisınin yükseltilmiş estetik duyarlılıkla ve kent sorunlarına ilişkin daha 
büyük bir kavrayışıyla birleştiği yeni tarz bir yaratıcı zihniyet gereklidir.-. ~Lulil 

çevresel dünyadaki iklim değişikliklerinin kullanımı da bu düşlince anlanma da
n.1tın 

hildir. Kent peyzajının, gün boyunca değişen ışık ve gölge şablonları dolayısıyla büyük
~:k]a

dönüşümler geçirdiği aşikardır. Bizim hız saplantılı, çabuk büyüyen kentlerimizde,
-eııim

önemli bir öğe olan gölge-ışık değişikliğindenpek az yararlanılır. Burada da yine bilinçlı 
--ın ne 

olarak planlanmış etkinliğin pek az değeri vardır, ama belli önemli alanlarda değişen 

gölgelerin yarattığı estetik karışıklığın titiz bir çözümlemesi, ışık, gölge ve form ilişkisi
16ı nın 

nin doğasında bulunan zenginlikle uyum içinde olan değişikliklerin planlanmasınayar;apay 
dım edebilir.hs


CU?
Mimari uzamları ve karmaşık kent peyzajııu netleştirecek ve bilgilendirecek biçim


de ışık kullanımı henüz bir disiplin haline gelmemiştir. Işığın ve ışıklandırmanın tepe:i?i
den tırnağa anlaşılmasından ve ışık kullarumı sanatının üst düzeye çıkartılmasındante1da 
mellenen yaratıcı ilkelere hakim değiliz. Belli ilksel adımlar atılmış durumdadır. Sözge

ırı ek
limi aydınlatmayı nasıl yeterli ve rahat hale getireceğimizibiliyoruz. Bu, hem doğal hem 

.ş.rnış

yapay aydmlatmada psikolojinin ve fiziğin bu bağlamda kendilerine öğretebileceğiher
.... 4<,lJ11 

şeyi öğrenmiş olan aydınlatma mühendislerinin amacıdır.
a~ö-

Mimarlar ve kent planlamacılan, ışıklandırmadarahatlık ve bolluktan fazlasını is. :<ı1ar, 

terler. Paslanmaz çelik, güçlendirilmiş beton ve yeni yapısal sistemler, aydınlatma araç:siz, 
ları için uygun ortaklar olduğundan ve bunlar sayesinde, mimari yüzeyler ve uzamlar - ..::ağın 
için tamamen yeni bir ışık nitelikleri yelpazesi önerebileceklerinden, ışıkla tasarım yap

L;., ~:a
makta büyük fırsatlar bulunduğunu bilmektedirler. Ancak bu fırsatları sonuna kadar

-ıkan 
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nasıl değerlendirebileceklerini bilmemektedirler. Sorunla uğraşmaya devam ettikleri sü
rece kapasitelerinin artacağına kuşku yoktur ama, bu yakınlarda büyük bir hamle yapıl
ması ihtimali yok gibidir. Bununla birlikte, mimarinin ve planlamanın anlık sorunlarına 

dönük değil de, sanatsal bir dışavurum ve yaratıcı bir hayalgücü alanı olarak ışıklandır
ına alanının keşfine yönelik bir çaba sayesinde, böyle bir hamlenin, en azından hızlandı

rılması mümkündür. 
Halihazırda bağlantısız olan bölgeleri, ışık kullanımının bir ortak alanı halinde bi

raraya getirmekle sanatsal duyarhlıklann bütünüyle harekete geçirilmesi ve teknik bil
ginin bütünüyle idrak edilmesi üstüne temellenen kökten yeni ilkelerin ge1işeceğini 

umabiliriz. Bütün deneyiınimiz, bizi, ışıkla çalışmanın büyük geleneksel sistemlerİ ara
sında daha üst düzey bir birlik olduğuna inanmaya yöneltmektedir: Yorkun, Chart
res'in, Bourges'nin, Le Mans'nın, Sens'in, Laon'un ve Saint Chapelle'in oırikinci ve onü
çüncü yüzyıl cam teknikleri; Ravenna cam mozaiklerinin ışığının salınımlı oyunu; Ak
deniz bölgesİnde basit binaların oyınalarla tadil edilmesi; eski çağlardan günümüze, for
mu tanımlayan ve yüzeyi zenginleştiren üst düzey güneş ışığı kullanunları ve son ola
rak modern sahne mesleğinde, hareketsiz fotoğraflardave sinemada, teşhirde ışık kulla
nımı, ışığın elektronik aletlerle kullanımı, ışığın yansıtılması oyunu, elektronik olarak 
denetlenen ışıklandırma aygıtları. Bunlann ortak ilkeleri keşfedilmeli ve önemli görev
lerde uygulanmalıdır. 

Işığın yaratıcı kullanımı, modern tasarımın ihmal edilen alanıdır. Öteki alanlarda 
mimarlar, planlamacılar, mühendisler ve sanatçılar ölçek bazında izlenimsel, yirminci 
yüzyıl ihtiyaçlarına çözümler itibariyle otantik ve yaşantılarımızı zenginleştirmesi açı

sından vaad dolu fiziksel bir çevre için temeli oluştunnuşlardır. Işı.klandırmada teknik 
ilerlemeler sağlanmıştır ve ışıkla tasarım yapanlar, zaferler kazanmışlardır. Mamafih 
ışıklandırma daha henüz keşif bile etmemiş olduğumuz yollarda gelişebilir ve estetik. 
deneyimin hayal edilmemiş bir zenginliği bizi bekliyor olabilir. 

DOKU VE RiTİM 
Görsel çevremizin yapılandırılmasında,belli aralıklarla vuku bulmanın önemli bir 

öğe olduğunu görmüştük. Karmaşık sahneler, yüksek binalar, yoğunluğu yüksek ya da 
yoğunluğu düşük ışık, kapalı ve açık alanlar, tekrarlanan elemanlardır. Yapılanmış bir 
silsilede görsel özelliklerin tekrar vuku bulması, kent formunun algısal olarak birleşme
sini kolaylaştıran dokusal bir ritim üretir. 

Ani değişiklik ile dereceli değişiklik, belli aralarla ortaya çıkan tadilatın iki temel 
birimidir. Örneğin sokak açıları uyum içinde değişerek ritmik bir düzen sağlarlar. Buna 
benzer olarak binaların yüksekliğinde,sokakların genişliğinde ve trafiğin akışında dere
celi bir azalma ya da çoğalma, yönetsel bir yapıyı örgütler. 

Toplam düzenlilik, insan organizması için bir külfettir ve estetik olduğu kadar iş
levsel kusurları da vardır. Ekspres yolların (günümüzdeki otoyol tasarımlarmda bu, ter
kedilmiştir) planlanmasında ilk adımlar, yön değiştirmedenkaçınmak, !uzı sabit bir ora
na ayarlamak ve yolu standart binalarla ve kırsal peyzajla çerçevelemek için atılımştı. 

Bu paralı yollardan birinde uzun bir yolculuğun tekdüzeliği, yalnızca psikolojik açıdan 

tatsız olmakla kalmaz, aynı zamanda tehlikelidir de. Öte yandan kentsel çevre, tekdüze
!ikten ziyade karmaşıklığın tehlikelerinden ötürü acı çeker. 

Yaşama yüzeyinin nitelikleri olarak dokular, kent peyzajının ritmik yapılandırılma
sında önemlidider. Bizimki gibi karmaşık bir çevrede, mimari uzamsal düzen gitgide 
daha az başat ve silsile içindeki binaların dokusaloyunu da giderek dikkati çeker hale 
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gelmektedir. Titreşen, değişen yüzeyleri algılanabilir düzene sokmak için, aralarındaki 

belli düzenlilikler ön plana çıkartılmalıdır. Bunlardan biri, taneleme ya da yoğunlaştır
madır; diğeri ise, doğasında varolana yönelme. Kentsel sahnenin estetik örgütlenmesin
de, dokunun her iki yönünden yararlanılabilir. En incesinden en kabasına kadar tane
lenmiş yüzey dokularındançıkan düzenli değişiklikler, kendilerine özgü düzenlerini de 
getirirler. Dokusal niteliklerin yönelimi, basit örneklerle daha iyi sergilenebilir. Bir uzak
lıktan görüldüğündeister kiremitten ister taştan yapılmış olsun çatı şablonları, görünür 
yönsel sıralamalarındagözün hareketine bağlı olarak çeşitlenider ve titreşen bir yüzey 
dokusu oluştururlar. Yaprakları tuğla bir duvarın önünde dalgalanan bir ağacın, hem 
tanelenmede hem hareketlilikte farklı olan iki dokusal yüzeyi vardır. Algılanan estetik 
nitelik açısından, yaprakların çırpınış!. da önemlidir. 

Kent sahnemiz, böyle dokusal karakteristiklerin zengin bir bileşiminden meydana 
gelmiştir; farklı yoğunlukları ve farklı yönleri bulunan kararlı ve hareketli dokular, or
tak bir dokunmanıniçine dokunmuştur. Bu noktada, bütün diziler rastlantısal ve estetik 
bağlamda denetimsizdir. Çevrenin dokusal yelpazesini denetlernek konusunda pek az 
şans olmakla birlikte, etkilerinin bazılarına ilişkin bir kavrayış, kent planlaması görevle
rini üstlenmiş olanlara bir rehber oluşturabilir. 

Esas olarak belli aralıklarla vuku bulmalarındanötürü estetik açıdan hoşnut edici 
olan birçok görsel deneyim vardır: DalgaL-ırın ritmik salınırru; bir şömİnedeki alevlerin 
de~Yjşip durması; ışığın ve gölgenin her yerde tekrarlanan şablonlan. Eylemİn ve süku
netin düzenli tekrarl, işin ya da estetik sürecin her ritmi için anahtar oluşturur. 

Kentsel çevremizin algılanması gibi karmaşık bir görev icra ederken belli aralıklar
la vuku bulma olgusu, daha da muğlak özellikler taşır. Düzenli olarak tekrarlanan, yo
ğun trafik ya da park sıralarının düzenlenmesi gibi konfigürasyonları birbirine bağlar. 

Paris sahnesi, müthiş zenginliğini, kısmen, neredeyse düzenli aralarla tekrarlanan kü
çük parklara borçludur. Etkinliğin tekrar ile vurgulanması gerektiğinden, yönlendirme 
görevi de kalan için sıklıkla tekrar ortaya çıkar fırsatlarla dengelenebilir. Kentsel çevre 
içinde yolculuk yaparken, trafik ışıkları ya da otobüs durakları gibi belli aralarla ortaya 
çıkan çok sayıda tekdüzelik vardır. Bunlar doğrudan, çevrenin ritmik yapısınm altını çi
zerler. 

Herbiri kendi ritmik karakterine sahip, birbirleriyle zıt, birbirinin içine akan çeşitli 

durumlara sahip olmak önemlidir. Kent peyzajımn canlılığı buna bağlıdır. çağımızın en 
duyarlı ve cesur ressamlarından bazılarının kentsel sahnenin ritmini okumakla ve dışa
vurmakla meşgulolmuşolmaları önemlidir. Çağdaş sanatın en büyük figürlerinden biri 
olan Mondrian, metropolün ritmik zenginliğini dışavurma konusunda saplantıhydı. 

Yirminci yüzyıl sanatının büyük bir eseri olan Broadway Boogie-Woogie'si uyarısını ve 
dışavunımsa] üslubunu, New York kent trafiğinin darbelere ve sokak ile bina ölçülerine 
bağlı nabı.z atışlarından çekip çıkartır. 

Bize ulaşan imajların bolluğu ve sıklığı eşikler çerçevesinde yorumlanabilir. Yukar
da da işaret etmiş olduğumuz gibi insanoğlunun algılama kapasitesi belli fizyolojik ve 
psikolojik unsurlarla sınırlanmıştır. Güneşin aşırı parlaklığına bakarken gözlerimizi ka
patmak zorundayız. Anında açıklıkla algılayabildiğimizelemanların sayısında da kesin 
bir sınır vardır. İzlenim bir bulanıklığm içinde eriyip gittiğinden, belli bir hızın üstünde, 
değişim sinyalleri bireyselolarak idrak edilemez. 

Bu sımrlandıncı eşikler, ya gözlemcinin hareketinden ya da çevredeki nesnelerin 
ya da şablonlarm hızmdan türeyebilir ve süreğen görsel deneyimlerde düzen mi düzen
sizlik mi olacağım belirler. Sıklık unsuru burada en başat olandır. Algısal kapasitemiz-
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deki eşikten dolayı bir kent sahnesinin içinden geçerken, yalnızca belli sınırlı etkiler 
akılda tutabilir ve yorumlanabilır. 

Bazı eşikleri biz kendi kendimize, anlık amaçlarla oluştururuz, ya da bunlar, çevre
nin niteliklerine duyarlı ya da dirençli hale gelmemizle uzun zaman önce oluşmuşlardır. 

Bununla birlikte bazı mutlak eşikler de vardır. Örneğin, hızlı bir trendeyken bize yakın 
olan nesneler, bir bulanıklıkolarak algılamr ve net formlar ayırdetmekte yetersiz kaluız. 

Algılamanın toplam şablonu içinde net görüş de, bozulmuş görüş de, estetik açı
dan önemlidir. Siireğen bir net enformasyon zinciri, atgılama sürecine gerekli düzenli 
aralıkları vermezse, bizi dikkatimizi dağıtmaya zorlayabilir. Algılamamızda etkinlik ve 
sükunet ardıllığı olmazsa sahne, enformasyonla öyle yoğun bir hale gelecektir ki idraki
mizin ötesine taşacaktır. Aşırı karmaşıklık ya da etkilerin aşırı hızıyla sürekli olarak 
okunaksız hale gelen bir dünya, gözlemciyi gerer ve rahatsız eder. Sanatsal formlar, uy
gun ilişkiler silsileleri sayesinde toplam bir süreğenlik oluşturacakbelli bir düzen ve dü
zensizlik aralığını gündeme getirirler. 

Kentsel sahnede bilinçli olarak planlanmış bir şablon silsilesi imkansızdır ama aşı
rılıkların tadil edilmesi ve düzen ile düzensizlik kutuplarının belli yönlerinin zamanla
ması gerçekleştirilebilir. Sözgelimi düzenli olarak şablonlannuş bir kent uzamınm tek
düzeIiğine, çeşitlilikte ve kannaşı.klıkta ve tempoda aşınlıkla dolu bir yoğun bir alışveriş 

alaroyla müdahale edilebilir. Tersine, bazı kentsel merkezlerin karmaşık yoğun atmosfe
ri de küçük, şablonlu kır peyzajı alanlarıyla kırılabilir. Böyle bilinçli değişiklikler yap
mak yükselmiş bir duyarWık getirecektir. 

Büyüme süreçlerinde kent, bu yapılanmamış rastgelelik ve şablonlu düzen aşama
larından geçer. Ancak belli bir yapılanma ve etkinlik aşamasından sonradır ki bunları 

planlı, mantıklı bir model içinde birbirine bağlamak gerekli hale gelir. Düzenli aşamaya 

ulaşıldığında, kent, meydan okumayla ve karmaşıklıkla dolu denetimsiz görüntüler su
narak, bir kez daha yeni büyüme yönünde dallanacaktır. Kentin büyümesi ile algısat sü
reçlerimiz arasındaki karşılıkh bağlantıyı açıkça anlayarak, kentin evrimini düzenleye
cek bazı yönlendirici ilkeler bulabiliriz. 

Çeviren: Bahar beal Düzgöreil 
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