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Kevin Lynch 

farklı kişilikteki milyonlarca insanın algıladığı (ve belki de zevk aldığı) bir nesne değil,	 kunn '" 
gir' -,aynı zamanda kendilerine özgü nedenlerle kentin yapısını sürekli değiştiren inşaatçıla
petiı ~ .rm da ürünüdür. Kentin genel hatları bir süre için değişiklik göstermese de ayrıntılar 
ma \- ..sürekli değişir. Büyümesi ve biçimi üzerinde ancak kısmi bir denetim uygulanabilir. Ke

sin sonuç diye bir şeyolamaz, ancak birbirini sürgit izleyen aşamalar vardır. Öyleyse,	 lan c_ 

diL ,1: _kentleri duyumsal zevkler için biçimlendirme sanatının mimarlıUan, müzikten ya da 
edebiyattan tümüyle farklı bir sanat olmasında şaşılacak bir şey yok. Birincisi, arkadan gerçe:._

sıralad~ğlffiızsanat/ardan çok şey öğrenebilir, ama onlara öykünemez.	 gi bir :":' 

Bir kentin çok güzel ve şirin bir çevreye sahip olınası olağandışıbir şeydir, hatta ki den alı: 

milerince olanaksızdır. Bir köyden daha büyük boyuttaki Amerikan kentlerinden hiçbiri solw\1: 

değişmez bir güzelliğe sahip değildir, ancak üç-beş kasabanın hoş birkaç yeri vardır. Bu ger*" ,
durumda, çoğu Amerikalınınböyle bir çevrede yaşamanm ne demek olduğu hakkında 

, 
fikri olmaması bizi şaşırtmamalL. Kendi yaşadıkları dünyanın ne kadar çirkin olduğunu dukç ~ 

yan ,ı-biliyorlar elbette, pisliği, dumanı, sıcaklığı, trafik sıkışıklığını, karmaşayı ve kentin sıkı
olurl,,~cılığını da durmadan dile getiriyorlar. Ne var ki bu kişiler, hoş bir çevrenin gizil değe

rinden haberli değiller, böylesi bir dünyayı ancak turist olarak gezerken ya da tatil kaça korku 
bağıç, -:mağında şöyle bir görmüşlerdir. Bir çevrenin gün güne vereceği zevkin ue anlama gel


diğini, böyle bir çevrenin, sürekli demir atabilecekleri bir liman olabileceğini,ya da dün coğra ,
 

yanın anlamlılığınınve zenginliğininbir uzantısı olabileceğinihissetmezler bile.
 söz 

OKUNAKLILIK 
ve gBu kitap', Amerikan kentlerinin görsel niteliğini araştıracak, bunu yaparken de, 
mak'içinde oturanların zihinlerinde taşıdıkları o kentin imgesini inceleyecektir. Bir görsel ni
nimi

teliğin üzerinde özellikle duracaktır: kentin görünümünün belirgin bir açıklıkta, ya da 
imge _

'okunabilirlik'te olması. Söylemek istediğimiz, kentin bölümlerinin kolaylıkla tanınması 

ve anlaşılır bir kalıba oturtulabilmesi, Tıpkı elinizde tuthığunuzbn basılı sayfa gibi oku
bel1ki:~

naklıysa, tanınabilir sembollerden oluşan düzgün bir modelolarak gözle görülebiliyor
yi b,

sa, o zaman bu okunaklı kent, mahalleleri, simgeleri ya da yolları kolaylıkla tanınabilen, 
si gero' 

ayrıntılı bir kalıbın içinde kolayca kümelendirilerilen bir yer demektir, 
bilgi~:Bn kitap, kent yerleşiminde okunaklılığınçok önemli olduğu üzerinde duracak, bn 
anla - 

iddiasmı birtakım ayrıntılara inerek çözümleyecek ve bu kavramın bugün kentlerimizi 
ve i.,'yeniden yapılandırmada nasıl kullanılabileceğinigöstermeye çalışacaktır. Oknrun da 
olani!çok geçmeden farkedeceğigibi, bu çalışma yalnızca bir başlangıç araştırmasıdır,son söz 
nin i 'e:

değil ilk sözdür, fikir üretme ve bn fikirlerin nasıl geliştirilebileceği ve sınanabileceğiko
nusunda öneriler sunmak yolunda bir girişimdir. Kitabın üslubu spekülatif, hatta biraz 

vard:r sorumsuzca olabilir, hatta deneysel ve küstahça sayılabilir. İlk bölümde temel düşünce
görı'r:lerden bir kısmı işlenecektir; daha sonraki bölrimlerde bu düşünceler Amerika'daki bir
bir ç -,

kaç kente uygulanacak ve bn uygulamalarm sonuçları kent tasarımı açısından tartışıla
arasııo. :

cakhr, 
Açıklık ve okunaklılık, grizel bir kentin kesinlikle en önemli niteliği değilse de, ya

şanılan çevreyi kentin getirdiği boyut, zaman ve karmaşıklık ölçütünde ele alırken özel 
bir önem taşır, Bunu anlayabilmek için, kenti salt kendi başma bir oluşum olarak görme
meli, içinde yaşayanlarınonu nasıl algıladığına bakmalıyız, 

Çevreyi bir bütün olarak düşünmek ve tanımak, yer değiştirebilen bütün hayvanla
rm en yaşamsal yetilerinden biridir. Bu iş için birçok işaretten yararlanırlar: renk, biçim, 

aynı :hareket ya da ışığın polarması gibi görsel algılamalardan olduğu kadar koku, ses, do
kentk 
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,,-~eğil, kurona, devinduyum, yerçekimi duygusu, hatta belki de elektrik ya da manyetik alanlar 
1!,çı1a gibi başka sezinlemelerden de yararlanırlar. Bir eğreltiotunun kutup uçuşundan bir lim

- -tıl,u petin kayanın mikro topografyası üzerinde yolunu bulmasına kadar bütün bu yön bul
.~.t. Ke ma yöntemleri, bu konunun literatüründe geniş kapsamlıolarak tanımlanmışve taşıdık
"e<:se, ları önem vurgulanmıştır. Psikologlar insanın da bu konudaki yeteneğini incelemişler

,1 da dir, ancak bu inceleme üstünkörü bir biçimde ya da sırurlı laboratuar koşulları altında 

Jdan gerçekleşmiştir.Hala bilinmeyen birkaç nokta kalmışsa da yol bulmanın altında herhan
gi bir mistik 'içgüdü' yatması artık mümkün görülmemektedir. Tam tersine, dış çevre

- ..k, !-el den alınan kesin duyumsal işaretlerdensürekli olarak yararlanılınaktave bunlar düzene 
iri sokulmaktadır. Bu düzenleme serbest dolaşımlı yaşamın verimliliği ve sürebilmesi içiu 

~. Bu gereklidir. 
·_~da Modern kentlerde yaşayan insanlar için yolunu tümüyle kaybetmek belki de ol
~~mlll dukça az rastlanan bir olaydır. Başka insanların varlığı ve yolumuzu bulmamızı sağla

~ıkı yan araçlar, örneğin haritalar, sokak adları, yol işaretleri, otobüs levhaları bize yardımcı 

_:~e- olurlar. Ama yolunu kaybetme şanssızlığınabir kez uğranınca şanssızlıkla birlikte gelen 
:...3ça korku, hatta dehşet duygusu, bu durumun bizim dengemizle ve esenhğimizle ne kadar 

~el- bağlantılı olduğunu gösterir_ Dilimizdeki 'yolunu kaybetmiş' deyiminin anlamı, salt 
"'1In__ coğrafi açıdan nerede olduğunu bilmemenin ötesindedir, tam bir felaket ima eder bu 

sözcükler. 
Yolumuzu bulurken stratejik bağlantı halkası, çevresel imgediri somut dış dünya

nın kişinin zihninde yer eden genel imgesel görüntüsüdür. Bu imge, anlık algılamaların 

ve geçmiş deneyimlerin anılarının birlikte doğurduklan bir üründür, bilgileri yorumla
makta ve eylemi yönlendirmekte kullanılır. Çevremizi tanıma ve biçimlendiJme gereksi
nimi öylesine önemlidir ki, ve kökleri geçmişin derinliklerine öylesine inmiştir ki, bu 
imge birey için gerek uygulamada, gerekse duygusal açıdan büyük önem taşır. 

Açık ve belirgin bir imgenin kişinin kolayca ve hızla dolaşmasına yardımcı olduğu 

bellidir, örneğin bir arkadaşın evini bulmada ya da bir polis memurunu ya da düğmeci
yi bulmada işe yarar. Ama düzenli bir çevre bundan daha fazlasmı sağlayabiliribilinme
si gereken koşullar hakkında bir başvuru kaynağı olabilir, ya da faaliyeti, inancı ya da 
bilgiyi düzene koymamıza yardımcı olabilir. Örneğin Manhattan'ın yapısal konumunu 
anlayabilirsek, içinde yaşadığımız dünyanın yapısı hakkında da yeterli miktarda olgu 
ve imge toplayabiliriz zilrnimizde. Bütün iyi çatılar gibi, böylesi bir yapı da bireye tercih 
olanakları sunar, ek bilgiler sağlaması için bir başlangıç noktası verir. Bu nedenle, çevre
nin net bir imgesine sahip olmak, bireysel gelişim için yararlı bir temeloluşturur. 

Kusursuz bir imge ortaya koyabilen canlı ve eksiksiz bir ortamın toplumsal rolü de 
vardır. Grup iletişiminin sembolleri ve toplu anılan için hammadde sağlar- çarpıcı bir 
görünüm, birçok ilkel ırkın kendilerince önemli toplumsal mitlerini üzerine kurdukları 

bir çatıdır. 'Doğum yeri'ne ilişkin ortak amlar, savaş sırasında yalnızlık çeken askerler 
arasında çoğu kez ilişki kurmayı sağlayan ilk ve en kolayortak özellik oluyordu. 

İyi bir çevresel imge, zihninde o imgeyi taşıyan kişiye duygusal açıdan güvenlikte 
olduğu duygusunu verir. Kişi, kendisiyle dış dünya arasında uyumlu bir ilişki kurabilir. 
Bu, yolunu şaşırmanm doğmduğu korkunun öbür yüzüdüri anlamı da şudur: Ev, salt 
bilinen bir yer olmakla kalmayıp ayırt edici bir özel1iğe de sahip olduğu zaman, 'tatlı 

evim' duygusunun en güçlü olduğu zamandır. 

Gerçekten de, ayırt edilebilir ve okunabilir bir çevre; güvenlik sağlamakla kalmaz, 
aynı zamanda insan yaşamının gizil derinliğini ve yoğunluğunu da artırır. Modern 
kentlerin görsel karmaşası içinde yaşam, olanaksız olmaktan çok uzaksa da, çok dahil 
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hareketli bir ortamda yapıldığında aynı gündelik eylem, yeni bir anlam kazanabilir. pe~ 

Kentin kendisi karmaşık bir toplumun güçlü simgesidir zaten. Görsel açıdan iyi bir bi uz l 

çimde ortaya konulursa, adamakıllı etkileyici bir anlamı da olabilir. Fiziki okunaklılığın ne ~c: 

öneminin olmadığı ileri sürülebilir, insan beyninin uyum sağlama yeteneğinin mükem la [l. 

mel olduğu, biraz deneyim sahibi olunca kişinin en karışık ya da özelliksiz bir çevrede kun' 
bile yolunu bulabileceği söylenebilir. 'Üzerinde hiçbir işaret olmayan' uçsuz bucaksız önce 
denizlerde, kumlarda ya da buzlarda ya da balta girmemiş ormanıarda şaşırmadan yo tore 
lunu bulanlarla ilgili bolca örnek de vardır. ni h.-:: 

Ancak denizin bile güneşi ve yıldızları, rüzgarları, akmtıları, kuşları ve renkleri ça . 
vardu; bu sonuncusu olmadan ve yardım görmeden denizcilik yapmak olanaksızdır. De-
Polinezya Adaları arasmda yalnızca profesyonel, usta denizcilerin gemi kullanabileceği a :0 
ve bunu da ancak yoğun bir eğitimden geçtikten sonra yapabildikleri gerçeği, böyle bir pIc:' 
çevrede karşılaşılan güçlükleri göstermektedir. Zorlu yolculuklara en iyi hazırlananlar ün:: 
bile güçlüklerden ve huzursuzluktan kaçamarruşlardır. tl :<. 

Bizim dünyamızda, eğer dikkatli olursa, lıerkesin Jersey City'de yolunu bulmayı top.ıJ 

öğrenebileceğinisöyleyebiliriz, ama bu biraz çabaya ve tereddüte malolur. Ayrıca, oku li... 
nabilir bir çevrenin olumlu katkıları da yoktur, yani duygusal tatmin, iletişimin ya da nar
kavramsal düzenlemelerin oturtulabileceği bir çerçeve, bu çerçevenin günlük yaşama tan .' 
getirebileceğiyeni derinlikler. Bugünün kent ortamı kendisine alışık olanların sırtına da sİ 

yanılmaz bir yük bindirecek ölçüde düzensiz olmasa bile yukarıda sıralanan zevklerden 
yine de yoksunuzdur. zll .. 

Çevredeki şaşırtmacalar, dolambaçlar ya da sürprizlerin de bir değeri olduğunu bı: ::". 
kabul etmek gerek. Çoğumuz büyülü aynaları olan odalardan hoşlanırız, Boston'un eğri 

büğrü sokaklarının da belli bir çekiciliği vardır. Ancak bu, iki koşul altında geçerlidir. tür: 
Birincisi, temel biçimi ya da yön bulma duygusunu yitirme ve asla kurtulamama tehli lan. 
kesi olmamalıdır. Sürpriz, kapalı bir çerçeve içinde yer almalıdır; karışıklıklar, tümü gö tak ., 
rülebilen bir bütün içinde ufak bölgelerde yer almalıdır. Ayrıca dolambacm ya da gize ji.k c' 

min kendisinin bir biçimi olmalı, bu biçim keşfedilebilmeli ve zamanla anlaşılabilmeli
dir. Gerekli bağlantıları en ufak bir biçimde akla getirmeyen tam bir karmaşa asla zevk ~i;' _ 
vermez. ve .

Ama bu yan düşünceler önemli bir koşula işaret ederler. Gözlemci, dünyayı algıla iem 
mada bizzat aktif rol oynamalı ve imgesini geliştirrnede yaratıcı katkısı olmahdır. O im !e~ı;; 

geyi değiştirebilme ve değişen gereksiniın1ere uydurma gücüne sahip olmalıdır. Ayrın d.e::' 
tıları kusursuz ve eksiksiz olan bir çevre, yeni faaliyet modelleri geliştirmeyi engelleye nu : 
bilir. Üzerindeki herbir kaya parçasınm bir öyküsü olan bir arazi, yeni öyküler doğması
nı güçleştirebilir. Günümüzdeki kentsel karmaşa içinde bu çok önemli bir konu gibi gö
rünmese de, aradığırruzm değişmez bir düzen değiL, değişken, gelişmeye açık bir düzen 
olduğunu belli etmektedir. 

İMGEYİ YARATMAK 
Çevresel imgeler, gözlemciyle çevresi arasındaki iki yönlü bir işlemin sonucudur. 

Çevre, birtakım farklılıklar ve bağıntılar sunar, gözlemci de -büyük bir yumuşaklıkla ve 
kendi amaçlarının ışığmda- gördüklerini seçer, düzenler ve bunlara anlam verir. Bu bi
çimde oluşturulan imge, görülen şeyi sınırlar ve vurgularken, kendisi de sürgit etkile
şimli bir işlem çerçevesinde süzgeçten geçirilen algısal bilgiye karşı sınanır. Böylece, bel
li bir gerçeğin imgesini değişik gözlemciler değişik biçimde algılayabilirler. 

İmgenin tutarlılığı çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Gerçek nesnenin kendisinde 
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pek fazla uyumlu ya da ilginç bir şeyolmayabilir, ama o nesnenin zihindeki tablosu, 
uzunca bir süredir yakından tanındığı için kimlik ve örgeniik kazanmıştır. Birinin gözü
ne karmakarışık görünen bir çalışma masasında bir başkası aradığı şeyleri kolaylıkla bu
labilir. Öte yandan, ilk kez görülen bir nesne tanınabilir ve gözlemciyle arasında bir bağ 
kurulabilir; ama bunun nedeni onun tanıdık bir nesne olması değil, gözlemcinin daha 
önce saptadığı bir stereotipe uygun düşmesidir. Bir Aınerikalı, köşebaşındaki bir drugs
tore'u her zaman keşfedebilir, oysa bir Güney Afrika yerlisi o dükkanı göremez bile. Ye
ni bir nesne, güçlü bir yapıya ya da kimliğe sahipmiş gibi görünebilir; bunun da nedeni, 
çarpıcı fiziki özelliklerin kendi bileşimlerini akla getirmeleri ya da öne çıkarmalarıdır. 

Deniz ya da yüksek bir dağ, ülkenin içlerindeki ovalardan gelen birinin gözünü alabilir, 
o kişi bu büyük oluşumlara ad koyamayacak kadar genç ya da bilgisiz olsa bile. Kent 
planlamaciları, fiziki çevreyi istedikleri gibi işleyen kişilerdir, bu nedenle, çevre imgesini 
üreten karşılıklı etkileşimdekidış etkenle öncelikle ilgilenirler. Farklı çevreler, imge üre
timini ya kolaylaştırır ya da güçleştirirler. Herhangi bir biçimin, ince bir vazo ya da bir 
topak kilin çeşitli gözlemcilerin zihrrinde güçlü bir imge yaratması olasılığı çok da olabi
Lir az da. Gözlemcilerin yaşları, eğitimleri, meslekleri, doğaları ya da aileleri dikkate alı
narak gittikçe daha homojen gruplara bölünmeleri sağlandıkça bu olasılığın giderek ar
tan bir kesinlikle ifade edilebilmesi de sanırız mümkün olacaktır. Her birey kendi imge
sini yaratır ve taşır, ama görünüşe göre aynı kümeye dahilolan bireyler arasında temel 
bir uyuşma vardır. Çok sayıda kişi tarafından kullanılacak bir çevre biçimlendirmeyi ar
zulayan kent planlamacıları, grubun önemli üyeleri arasındaki uzlaşmayı ortaya koyan 
bu tür imgelerle ilgilenmektedirler. 

Bireysel farklılıklar psikologlar için ne kadar ilginç olursa olsun, bu incelemede bu 
tür farklılıklarınüzerinde durulmayacaktır.Atılacak ilk adım, 'halkın imgeleri' diye ad
landırılabilecek şeyleri, yani bir kentte oturanların çoğunluğunun zihninde taşıdığı or
tak imgeleri saptamaktır: bir tek fiziki gerçeğin, yani ortak bir kültürün ve temel fizyolo
jik doğanın karşılıklı etkileşimi sonucu ortaya çıkınası beklenen uyuşma alanları. 

Bütün dünyada yaygın olarak kullanılan, küıtürden kültüre ve ülkeden ülkeye de
ğişen yeni bir çevreye alışma yöntemleri. Bunlar için birçok örnek sıralayabiliriz: soyut 
ve değişmez yönsel sistemler, hareketli sistemler, kişiye, eve ya da denize yönelik sis
temler. Yaşadığımız yer, bir öbek odak noktasınınçevresinde düzenlenebilir, belli bölge
lere bölünebilir, ya da anımsanan yollarla birbirine bağlanabilir. Bu yöntemler birbirin
den farklı olsa da, bireyin dünyasını ayırt edebilmek için seçebileceği gizil işaretlerin so
nu gelmez gibi görünse de, bütün bunlar, kendi kentsel dünyamızda yönümüzü bulmak 
için kullandığımız yolları dolaylı ama ilginç bir biçimde aydınlatırlar. Genellikle bu ör
nekler, ne kadar ilginçtir ki, kent imgesini oluşturan elemanları yansıtır gibidirler; bu 
elemanların yapısal tipleri şunlardır: yol, kent simgesi, kenar, merkez nokta ve semt. Bu 
öğeleri 3. bölümde ele alacağız. 

YAPI VE KiMLİK 
Bir çevre imgesi üç bileşene aynIabilir: özdeşlik, yapı ve anlam. Gerçek yaşamda 

c" bu üçünün her zaman birlikte göründükleri düşünülürse, analiz etmek için bunları bir
birinden ayırmak yararlı olacaktır. İşlevsel bir imge, öncelikle bir nesnenin ne olduğu
nun belirlenmesini gerektirir, bu da °nesnenin öteki nesnelerden ayırt edilmesi, bağım
sız bir bütün olarak tanınması demektir. Bunun adına da özdeşlik denir, ama bir başka 

şeyle eş olması anlamında değil bireysel ya da benzersiz olması anlamında. İkincisi, im
ge, nesnenin gözlemciyle ve başka nesnelerle olan uzamsal ya da biçimsel bağını içer
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melldir. Son olarak da, bu nesnenin gözlemci için, uygulama açısmdan olsun duygusal 
açıdan olsun, bir anlamı olmalıdır: Anlam da bir bağdır, ama uzamsal ya da biçimsel 
bağdan çok farklıdır. 

Çıkmak için kullanılan bir imge, bir kapının bağımsız bir varlık olarak kabul edil
mesini ister, gözlemciyle olan uzamsal bağmın ve içinden geçilip dışarı çıkılabilecek 

bir delik olarak taşıdığı anlamın da. Bunların gerçekten birbirinden ayrılması olanak
sızdır. Bir kapının görselolarak algılanması, onun kapı olarak taşıdığı anlamla içiçe 
girmiştir. Bununla birlikte kapıyı biçimsel kimliği ve konumunun apaçıklığı açısından 

ve bunlar taşıdığı anlamın önünde geliyorlarmış gibi düşünerek çözümlemek müm
kündür. 

Böylesi bir analitik başarı bir kapının incelenmesinde yersiz kaçsa da kentsel çevre
nin incelenmesinde öyle değildir. İlkin kent ömeğindekianlam konusu karmaşık bir ko
nudur. Bu evrede imgelerin toplu anlamları, varlıklarının ve bağlarının algılanması ka
dar tutarlı değildir. Üstelik anlam, fiziki etmenlerden öteki iki bileşen kadar kolaylıkla 
etkilenmez. Kentleri inşa etmekteki amacımız, oldukça farklı çevrelerden gelen çok sayı
da kişinin -bu kentler gelecekteki ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek biçimde olmalıdır
burada keyifle oturabilmesi ise, dikkatimizi imgenin fiziksel belirginliğinde toplamamız 

ve anlamın, biz doğrudan yol göstermeden gelişınesine izin vermemiz doğru olacaktır. 

Manhattan'ınsiluetinin imgesi canlılık, güç, çöküş, gizem, kalabalık, büyüklük, ya. da ne 
isterseniz onu simgeleyebilir, ancak hangisi. olursa olsun o keskin hatlı tablo anlamı be
lirleyip güçlendirmektedir. Bir kentin biçimi kolayca ifade edilebilir olsa da çeşitli an
lamları böylesine farklılıklar gösterir; öyle ki anlamı biçimden ayırmak mümkün gibi 
görünür, en azından analizin ilk evrelerinde. Bu nedenle bu araştırmada kent imgesinin 
özdeşliği ve yapısı üzerinde durulacaktır. 

Bir imge, yaşanan ortamda yön bulma konusunda yararlı olacaksa, birtakım nite
liklere sahip olmalıdır. Bireyin, bulunduğu çevre içinde arzuladığı ölçüde hareket ede
bilmesi için yeterli olmalıdır, hatta pragmatik anlamda gerçek olmalıdır. Harita kullan
dığmda, bu harita nasıl olursa olsun, evinin yolunu bulabilmelidir. imge, en az zihinsel 
çabayı gerektirecek biçimde belirgin ve eksiksiz olmalıdır; yani harita okunabilmelidir. 
İmge, güvenilir olmalıdır, fazladan ipuçları vermelidir, böylece lıareket seçenekleri tanı
malı, başarısızlık riski fazla yüksek olmamalıdır. Sağa ya da sola sapmak için yanıp sö
nen bir ışık tek işaretse, elektrik kesintisi bir felakete yol açabilir. İmgenin değişken ol
ması, değişikliğe açık olması, bireyin gerçeği araştırmaya ve düzenlemeye devam etme
sine olanak tanıması, istenilen özelliklerdir; boşluklar olmalı ve birey bu boşlukları ken
disi taınamlayabilmelidir. Son olarak da, bir ölçüde öteki bireylere anlatılabilir olmah
dır. 'İyi' bir imge için gerekli olan bu kriterlerin görece önemi farklı konumlardaki farklı 
kişilere göre değişir; ekonomik ve kendi içinde yeterli bir sistemi övenler çıkabileceği gi
bi değişken ve iletilebilen bir sistemi övenler de olacaktır. 

İMGELENEBİLME 
Burada, bağunsız değişken etmen olarak fiziki çevrenin üzerinde durulacağınagö

re, bu araştırmada, zihinsel imgedeki özdeşlik ve yapı nitelikleriyle ilintili olan fiziki 
özellikler aranacaktır. Bu da bizi, 'imgelenebilme' diye adlandırabileceğimiztanıma gö
mrür; yani bir somut nesnenin, herhangi bir gözlemcide güçlü bir imge uyandırabilme 

olasılığının yüksek olması. Çevrenin zihindeki imgesinin işe yarar ve canlı bir biçimde 
belirlenebilmesini, güçlü bir biçimde kurulabilmesini kolaylaştıran şeyler biçim, renk ya 
da düzenlemedir. Buna okunabilirlik, hatta belki daha da yüceltilmiş bir anlamda görü
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Çevrenin ımıesi 

nürlük de diyebiliriz, bu durumda nesneler yalmzca görünebilmekle kalmaz, duyulara 
çarpıcı bir biçimde, şiddetle sunulur1ar. 

Yanm yüzyıl önce Stern, sanatsal bir objenin bu niteliğini ele almış ve ona 'gözle 
görülebilirlik' adını vermiştir. Sanatın tek amacı bu değilse de, Stern sanatın iki temel iş
levinden birinin, biçiınsel belirginlik ve uyumluluk sayesinde güçlü bir biçimde alglia
nacak görünüş gereksinimini karşılayacak imgeler yaratınak olduğunu sezmişti. Stern, 
içsel anlamın ifade edilebilmesi yolunda atılacak ilk önemli adımın bu olduğunu düşü

nüyordu. 
Bu alışılmamış anlam çerçevesinde imgelenebiJen (gözle görülebilen, okunaklı ya da 

görünür olan) kent, iyi biçimlendirilmiş, farklı ve ilgİnç görünür; gözün ve kulağın daha 
dikkatli olınasını, olaya katılmasmı ister. Böylesi bir çevrenin duyumsal açıdan kavramşı 

yalnızca basitleştirilmeklekalmayacak aynı zamanda genişletilip derinleştirilmişolacak
tır. Böyle bir kent, birbiriyle bağlantısı açıkça görülebilen birçok farklı öğesi olan, sürekli
liği kesilmeyen bir modelolarak zaman içinde kavranabilecek bir şeyolmalıdır,Algılama 

gücü yüksek ve nesneye yabancı olmayan bir gözlemci, temel imgesini bozmadan yeni 
duyumsal etkilenimleri de özümseyebiJ,ir, her yeni etkilenlm daha önce var olan birçok 
öğeye dokunur. Gözlemci, bulunduğu yeri bilir ve rahatça dolaşabdir, çevresinin farkın
dadır. Venedik, imgelenebilme oranı yüksek olan böylesi çevrelerin bir örneği olabilir . 
Amerika Birleşik Devletlerinde Manhattan'm, San Francisco'nun, Boston'un ya da Chica
go'nun göller bölgesinin bulunduğu yerler de örnek olarak gösterilebilir. 

Bunlar, tanımlanmadan çıkan nitelendirmelerdir. İmgelenebilmekavramının mut
laka sabit, sınırlı, kesin, birleşik ya da düzene sokulmuş bir şey çağrıştırması -kimi za
man bu özelliklere sahipse de- gerekmez. Bir bakışta apaçık, belirgin ya da basit görü
nür olması da gerekmez. Kahba dökülecek çevrenin bütünü oldukça karmaşıktır, belir
gin imgeyse çok geçmeden sıkıcı olur, canh dünyanın yalnızca üç- beş özelliğine işaret 

edebilir. 
Araştırmanın bundan sonrası kentin biçiminin imgelenebilir oluşunda odaklana

caktır. Güzel bir çevrede başka temel özellikler de vardır: anlam ya da ifade zenginliği, 

duyumsal zevk, ritm, dürtü, tercih. Bizim imgelenebilmeye önem vermemiz, bunların 

önemini ortadan kaldırmaz. Bizim amacımız, içinde yaşadığımız algısal dünyada özdeş
liğe ve ya pılanmaya duyulan gereksinmeyi ele almak ve bu niteliğin karmaşık, değişken 

kentsel çevreyle olan özel bağını ortaya koymak. 
İmge geliştirmek, gözlemciyle gözlemlenen arasında yer alan iki yönlü bir işlem ol

duğuna göre, ya sembolik araçlarla, algılayıcıyı eğitiınden geçirerek ya da yaşanılan 

çevreye yeni bir biçim vererek imgeyi güçlendirmek mümkündür. İzleyiciye dünyanın 
uyuınluluğunugösteren bir diyagram verebiliriz, bir harita da olabilir bu, yazılı talimat
lar da. O izleyici, gerçeği diyagrama oturtabdirse, nesnelerin birbiriyle bağları konusun
da bir işaret olur elinde. Kısa süre önce New York'ta yapıldığı gibi talimat verecek bir 
makine de kullanabilirsiniz. Bağlar konusunda yoğunlaştırılmışbilgiler vermek için bu 
araçlar çok yararlıysalar da güvendir değillerdir, araç kaybolursa yön bulmak zorlaşır, 

ayrıca aracın sürekli olarak gerçeğe uygun tutulmasıgerekir. Bu tip araçlara gözü kapalı 

güvenmenin yanında getirdiği kaygı ve çabalara örnek olarak beyin zedelenmesi vaka
ları ele alınmıştır. Ayrıca, bu gibi araçlar kullanıldığında nesnelerin birbirleriyle olan 
bağlarından tam anlamıyla yararlanılamaz, canlı bir imge tüm derinliğiylegörülemez. 

Gözlemciyi eğitebiliriz de. Brown, deneklerin gözleri bağlı olarak bir dolambaçtan 
geçirildiklerinde ilk başta orayı bir tek kesintisiz problem olarak algıladıklarını söyler. 
Ayru deney yinelendiğindemodelin bazı bölümleri, özellikle başlangıç ve sonu tanıdık 
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gelmeye başlar, her zaman bulunulan bir mekan gibi olur. Sonunda, dolambaçtan hiç önemii 
hata yapmadan geçilebilirse, sistemin tamamı bir tek mekandan oluşuyormuş gibi gö \'utlarc .
rünmeye başlar. De Silva, otomatik yön bulma yetisine sahip olan bir çocuğun vakasın kün ola "l 
dan söz etmiştir; daha sonra çocuğun bebekliğindenberi (akla karayı ayırdedemeyen bir Teknik~_ . 
anne tarafından) "verandanın doğusunda" ya da "dolabın güneyinde" biçiminde eğitil kumtul -, 
diği ortaya çıkmıştır. rabiliriz_ ~

Shipton'un, Everest'e tırmaıunak için yapılan keşif gezisini anlatması böyle bir eği parçala r.. 
time örnek olarak verilen çarpıcı bir olaydır. Everest'e değişik bir yönden yaklaşan Ship lardır bı11:' 

ton, kuzey tarafından çıkarken rast1adığı başlıca tepeleri ve giri.ntileri hemen tanınuştı. Ye 
Ama kendisine eşlik eden ve dağın her iki yüzünü de ezbere bilen Tibetli rehber, gör kendi in
düklerinin aynı noktalar olduğunu o güne kadar hiç düşünmemişti, bu keşif onu çok şa nu ınin., 

şırttı ve keyiflendirdi. 
Kilpatriek, daha önceki imgelere uymayan yeni uyarıcılar tarafından bir gözlemci

nin sırtına yüklenen algısal öğrenme işlemini tanımlar. Bu işlem, yeni uyarıcıları kav
ramsalolarak açıklayan sanal biçimlerle başlar, eski biçimlerin zihindeki görüntüsü ise 
hala silinmemiştir. Aldatıcı bir imgenin yetersizliği kavramsalolarak ortaya konulduk
tan sonra bile, o imgenin zihnimizden silinmediğine tanıldık edecek kişisel deneyimlere 
çoğumuz sahibizdir. Cangıla bakar, yalnızca yeşil yapraklarınüzerine vuran güneş ışığı

nı görürüz, ama içimizden gelen bir ses, orada bir hayvanın gizlendiğini söyleyip uyarır 

bizi. O zaman gözlemci, önündeki bedava işaretleri eleyerek ve daha öncekileri ipuçları
nı yeniden değerlendirereko sahneyi yorumlamayıöğrenir. Gizlenen hayvanı, gözlerin
deki yansımadan bulabilir. Sonunda, deneyimleri çoğalınca, algılama modeli baştan so
na değişir ve gözlemci artık bilinçli bir biçimde ele verici işaretler aramaz, ya da eski bir 
çerçeveye yeni bilgiler eklemez. Yeni bir imge geliştirmiştir,doğal ve doğru görünen bu 
imge yeni durumda başarıyla işleyecektir. Gizlenen hayvan, ansızın yaprakların arasın

dan görünüverir, hem de açık-seçikolarak. 
Aynı biçimde, geniş alanlara yayılnuş kentlerimizde, gizli biçimleri görıneyi de öğ

renıneliyiz. Bu kadar büyük çaptaki yapay bir çevreyi düzene sokmaya ve iıngelemeye 

alışkın değiliz; ama çalışmalarımızbizi bu hedefe doğru iter. Curt Sachs, belli bir sınırın 

ötesinde bağlantı kurmayı başaramamamızabir örnek vermektedir. Kuzey Amerikalı 

Kızılderililerin sesleri ve davul vuruşları birbirinden tümüyle farklı tempolardadır, bu 
iki ses birbirinden bağımsız olarak algılanır. Kendimize ait bir müzik benzeşmesi arar
ken de Sachs, kiliselerdeki ayinleri örnek gösteriyor, orada içerdeki koroyla kilisenin te
pesindeki çanlar arasında uyum aramayı düşünmediğimizisöylüyor. Geniş alanlı met
ropollerde koroyla çanlar arasında bir bağ aramayız; tıpkı Tibetli rehber gibi Everest'in 
yamaçlarını görmekten dağın kendisini göremeyiz. Çevreyi algılamamızın sınırlarını ge
nişletınek ve derinleştirmek, dokunma duygularından uzaktan algılanan duygulara, 
oradan da simgesel iletişimIere kadar uzanan bir geçmişi olan uzun bir biyolojik ve kül
türel gelişimi sürdürmek anlamına gelmektedir. Bizim tezimiz, hem çevrenin fiziksel dış 

biçimi üzerinde çalışarak hem de İçten yürütülecek bir eğitim yoluyla kendi çevresel im
gemizi saptayabileceğimizdir.Gerçekten de, çevremizin karmaşıklığı bizi artık böyle 
davranmaya zorlamaktadır.Bunun nasıl yapılacağı4. bölümde tartışılmıştır. 

İlkel insan, algılamasını yaşam ortamına uygulayarak kendi çevresel imgesini ge
liştürnek zorunda kalmıştı. Taş yığınlarından, yol gösterici işaretlerden ya da ağaç göv
delerindeki işaretlerden yararlanarak yaşadığı çevrede birtakım ufak tefek değişiklikler 

yapabiliyordu; ama görsel belirginlik ya da görsel bağlantı için yapılacak önemli deği
şiklikler, evlerle ya da dinsel yapılarla sınırlı kalıyordu. Yaşanılan yerin tamamında 
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Çevrenin imgesi 

önemli ölçüde çalışmalar yapabilecek olanlar yalnızca güçlü uygarlıklardır. Büyük bo
yutlardaki fiziki çevrede bilinçli olarak değişim yapılabilmesi ancak son yıllarda müm
kün olabilmiştir, bu yüzden de çevresel imgelenebilme sorunu da yeni ortaya çıkmışhL 

Teknik açıdan bakarsak, Hollanda'daki polderlerde (deniz düzeyinden aşağıda bulunan 
kurullilmuştarlalar) olduğu gibi, kısa bir sürede bütünüyle yepyeni görünümler oluştu
rabiliriz. Tasarımeılar, görünümün bütününü nasıl biçimlendirmeli de insan gözü onun 
parçalarını tanıyabilsin ve bütünü kolaylıkla kurabilsin sorusuyla uğraşmaya başlamış

lardır bile_ 
Yeni bir işlevsel birimi, metropol bölgesini hızla kurmaktayız, ama bu birimin de 

kendi imgesine sahip olması gerektiğini henüz kavrayamadık.Suzanne Langer bu soru
nu mimarlık konusundaki kendi özlü tanımında şöyle sunmaktadır: 

" Mimarlık, bütün çevrenin görünür kılınmış biçimidiL" 

Çeviren: İlkrlUr Özdemir 
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