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ÇAĞDAŞ TASARIM ARAÇLARI ĐLE GÜNÜMÜZ KENTĐNĐ OKUMAK 

ÖZET 

Günümüzün kentsel ortamı bugün bizi farklı bakış açıları ile çalışmak zorunda 
kılmaktadır. Bu tez çalışmasında günümüzün karmaşık yapısını anlamak için kentsel 
ortamdaki farklı seslere, bakış açılarına sahip olan tasarım araçlarının kullanılması 
önerilmektedir. 

Günümüz kentini anlamanın yolu onu deneyimlemek ve okumaktan geçmektedir. 
Tez çalışmasının birinci bölümünde, günümüz kentini okumak için yeni bir bakış 
açısı tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu bakış açısı çok yönlüdür ve bakış noktasının yer 
değiştirdiği, ilişkide olunan kentsel sorunlara göre her seferinde yeniden 
konumlandığı bir bakış açısıdır. Bu bakış açısını daha etkili, daha esnek kılmak ve 
kentteki gerçekliği bütün yönleri ile kavramak için özne nesne ayrımını ortadan 
kaldıran bir anlayışla kenti okumak söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda bedenle 
kavrayış ve duyularla seziş kavramları tartışılmıştır.  

Günümüz kentsel ortamını anlamak için kentte yaşayan kentlinin, kent içindeki 
yaşantısı, kente dahil olabilmesi ve yaşadığı kenti kendisinin kılabilmesi bir sorunsal 
olarak tartışmaya açılmıştır. Bu tartışma içinde kentlinin kenti nasıl tasarladığı ve 
kenti nasıl kendisinin kılabileceği sorularına yanıt olarak çağdaş tasarım araçları 
önerilmiştir. Kenti kendisinin kılmak isteyen, kente duyarlı olan, onunla ilgilenen 
kentli çağdaş tasarım araçları ile her gün farkına varmaksızın yüzleştiği kentin 
kavramsal katmanı üzerinde tasarımlar üretmektedir. 

Tez çalışmasının öne sürdüğü öneri bağlamında, çağdaş tasarım araçları ile kenti 
deneyimlemek ve okumak için örnek çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların ilkinde, 
sinematografi kenti yeniden deneyimlemek için kullanılmıştır. Türk sinemasındaki 
filmler üzerinden Haydarpaşa Tren Garı’na ilişkin bir mekan okuması yapılmıştır. 
Haydarpaşa Garı’nı mekan olarak seçen Türk sineması örnekleri, gar binasının olası 
geleceğine ışık tutacak olan gizli kalmış gerçekleri gün yüzüne çıkarmak adına 
incelenmiştir. ‘Gelin’, ‘Gurbet Kuşları’, ‘Hiçbiryerde’ ve ‘Çarpışma’ filmleri kenti 
okumak için kullanılan filmlerdir. 

Kent okuması için kullanılan diğer bir tasarım aracı koreografidir. Pina Bausch’un 
‘Nefes’ adlı Đstanbul’a adanmış koreografisi üzerinden Đstanbul kentine bakılmıştır. 
Bu gösterinin aracılığı ile kent ve kentteki bedenlerin kentle ilişkisi üzerine bir 
okuma yapılmıştır. 

Kenti anlamak adına bu tez bağlamında incelenen son tasarım aracı Serge Spitzer’in 
Hasköy’de günümüze ait birçok farklı işlevi ve mekanı içinde barındıran Mayor 
Sinagogu’na yaptığı yerleştirmedir. Serge Spitzer yaptığı yerleştirme ile kenti 
anlamak adına önemli sorular sormamıza yardımcı olan ve kenti hiyerarşik olmayan 
bir ilişkiler ağı olarak görmemize olanak tanıyan soyut bir haritalama ortaya 
koymaktadır.  
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Sonuç olarak bu tez çalışması bağlamında kenti deneyimlemek ve okumak için 
çağdaş tasarım araçlarının üretimi, kullanımı ve okuması kenti katılımcı ve uzlaşımcı 
bir iletişim ortamı haline getirmektedir. Bu araçlar günümüzün kent karmaşası içinde 
gizli kalmış olanın, bilinmeyenin keşfi için önemli araçlar olmaktadırlar. 
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READING TODAY’S CITY THROUGH CONTEMPORARY DESIGN 
TOOLS 

SUMMARY 

Contemporary urban environment imposes us to work with several viewpoints. In 
this thesis statement, in order to understand the sophisticated structure of the 
contemporary city; It is recommended to use design tools that are capable of having 
various sounds, voices and viewpoints.  

The way to understand contemporary city is experiencing and reading it. In the first 
chapter of the thesis statement, I tried to define a new aspect in order to read today’s 
city. This aspect is a multi directional aspect; viewpoint keeps moving in order to 
make this aspect effective and interchangeable so as to interpret the reality in the city 
by all means. A concept which clears the split between subject and object is the point 
of issue. Therefore concept of bodily experience and perception with the whole 
senses has been discussed.  

In order to understand today’s urban environment; the life of dweller in the city, and 
his involvement in it, and his will to make the city his own stated as a problematic. In 
this argument design tools are recommended as a response to the problem of ones 
involvement in the city, how he designs the city and makes it his own city. The ones 
who want to make the city their own, and the ones interested in the city, sensible to 
the city designs projections on the conceptual layer of the it. 

In order to experience and read the city I have made some practice through 
contemporary design tools in the context of the aspect proposed in the thesis 
statement. In the first practice cinematography is used to re-experience the city. The 
space of Haydarpaşa Train Station building is read through the Turkish films. The 
films which used the stations space as scenes are investigated in order to light the 
way for the probable future state of the station. The films ‘Gelin’, ‘Gurbet Kuşları’, 
‘Hiçbiryerde’ ve ‘Çarpışma’ are used to read the city. 

Another design tool used to read the city is choreography. I tried to interpret Istanbul 
through ‘Nefes’, Pina Bausch’s choreography which is dedicated to Đstanbul. I tried 
to read the city and the bodies in relation with the city by the use of this show.  

The last design tool used in order to understand the city is Serge Spitzer’s installation 
in Mayor Synagogue which accommodates a number of different functions and 
spaces. Serge Spitzer helps us to produce important questions in order to understand 
the today’s city’s space. It renders a abstract mapping of the city which converts the 
city into a web of relations which is non-hierarchical structure.  

As a consequence, in the context of this thesis statement; the production of design 
tools, use of them, and experiencing them in order to experience and read the city 
converts today’s city to a participation, agreement platform. These tools becomes 
important tools in investigation of the hidden and discovery of the unknown 
knowledge in today’s complex city.  
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1.  GĐRĐŞ 

Günümüzün karmaşık yapısını anlamak, çağdaş kenti ve onunla kurduğumuz ilişkiyi 

derinlemesine incelemek, muğlak olarak nitelendirilen ilk bakışta kavrayamadığımız 

ortamda yolumuzu bulmak, yere, yerele ve insana dair olanı keşfetmek adına bugün 

çağdaş birtakım tasarım araçlarına ihtiyaç duyuyoruz. Bu araçların bugün gündeme 

gelmesinin ardında çok boyutlu bir sorunsal yatıyor. Bu çalışmada amaçlanan, 

geleneksel temsil yöntemlerinden, günümüzün güncel sanat formlarına ait örnekler 

üzerinden tasarımları araçsallaştırarak, kentle ilişkilendirerek, felsefe, bilim ve 

toplumsal ilişkileri içine alan bütüncül bir sorunsal içinde değerlendirmektir. Her ne 

kadar tüketim endüstrisi tarafından manipüle edilse de, kitlesel birçok işleyişte 

olduğu gibi kentler de bireysel yönelimler ve bireysel tepkiler doğrultusunda 

şekilleniyor. Yaşadığımız çağdaş kentler, katılımcı ve uzlaşımcı bir ortamı arzu 

ediyor. Kentli olarak aslında her birimiz, kente müdahil olduğumuz oranda, birer 

tasarımcıyız. Bu tez çalışmasında kente ve gündelik yaşantıya duyarlı olan herhangi 

bir tasarımcının tasarladığı ve kullandığı araçlar üzerinden kenti okuma, anlama ve 

yorumlama biçimleri tartışılacaktır.  

Endüstri çağının kentleri hızla büyüyerek çok kültürlü ve çok sesli iletişim ortamları 

haline geldiler. Artık kentleri anlamak için bireysel ve toplumsal olduğu kadar 

çoğulcu bir anlayışa da ihtiyaç duyuyoruz. Endüstri devrimi ile ortaya çıkan ve 

endüstri kentlerini şekillendiren paradigma sona erdi. Endüstri kentlerini anlamak, 

yorumlamak ve kentle ilişki kurmak üzere üretilen yaklaşımlar, kuramlar günümüz 

kentlerini anlamak için çözümsüz kalmakta, yeni olanaklar üretmekte 

zorlanmaktalar. Yapısalcı bir bakış açısı ile toplumsal ilişkiler perspektifinden 

kavranmanın ötesinde, günümüz kentleri; bireysel niteliklerin ve bakış açılarının 

ışığında da anlam kazanabilmekteler. Günümüz kentleri bireysel yaklaşımların 

çoğaltılması ile bugünkü gerçeklikleri içinde değerlendirilebilmektedir. Çağdaş kent; 

kentten ve toplumdan dolayı varolan ve ona bağımlı bireysel düşünceler yerine 

bağımsız ve özgür bireyselliklerin oluşturduğu çokluk olarak kavranmaktadır. Bu 

yüzden günümüz kentleri bireysel ve toplumsal olduğu kadar çokluğu önemseyen ve 
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yücelten çoğulcu bir anlayışa ihtiyaç duymaktadır. Büyük kentler küresel kültür 

etkisinde başkalaşırken, bağlı bulundukları topraklar açısından köklü ve zengin olan 

değerlerini korumak ve sürdürmek zorundalar. Günümüz kentleri küresel-yerel 

diyalektiği içinden bakıldığında katılımcı ve uzlaşımcı bir tavır olarak anlam 

kazanabilmektedir. Yeni paradigmayı şekillendiren çokluk, katılım, uzlaşım 

kavramları olabildiğince özgür ve özgürlüğün getirdiği üretken bir paylaşım ortamı 

doğuruyor. Bugünün kentleri, mimarlar, plancılar, yatırımcılar tarafından yalnızca 

fiziksel olarak şekillendiriliyorlar. Oysa kentler görünürün ötesinde anlamsal 

değerler ile yaşanabilir bir ortam sağlarlar. Bu bağlamda kentler; sanatçılar, 

aktivistler, sinemacılar, şairler yani kentin kullanıcıları tarafından kavramsal olarak 

kurgulanıyorlar. Bu çalışmanın amacı bu bağlamda çağdaş kentte görünürün ardında 

gizli olan gerçeğe yaklaşmak, kentte ilk bakışta görünmeyen yere ve yerele dair, 

yaşantıya dair olanı ortaya çıkarmak için kullanılan tasarım araçlarını ve sağladığı 

olanakları tartışmaktır.  

Geride bıraktığımız yüzyıl felsefe, bilim ve sanatın öncülük ettiği devrimler, 

sıçramalar ve paradigma değişimlerinin yaşandığı birbirini takip eden olaylar olarak 

kavranamayan karmaşık bir süreçti. Yüzyılın ilk yarısı bilim ve teknolojideki 

gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenen modernizmin; yaşantımızı, 

ilişkilerimizi ve bakış açımızı değiştirmeye başladığı, bizi kimi yerde tutsak ettiği 

için eleştirildiği ve tartışıldığı bir zaman dilimiydi. Yüzyılın ikinci yarısında ise 

iletişim ve ulaşım olanaklarının artmasıyla coğrafyanın yeni tanımlarının yapıldığı, 

küreselleşme ve sermaye odaklı coğrafi gelişmenin bütün algımızı bulandırdığı, 

kendimizi kültürel ve düşünsel kalabalıktan oluşan bir tartışma içinde buluverdiğimiz 

günümüzün muğlâk ortamı oluşmaya başladı. Artık sürekli dönüşen, değişen, kendi 

içinde her seferinde yeniden kurulan ilişkiler barındıran yani devinen, sürekli kafa 

karışıklıkları üreten faydalı bir kalabalıkla yüzleştik, onunla yaşıyor ve ilişki 

kuruyoruz. Bugün yaşayışımızı ve hayata bakışımızı izlemek, düzenlemek ve 

yönlendirmek için ortaya atılmış olan anlatıların, kuramların ve düşünce 

sistemlerinin sınırları dahilinde yaşayışımızı sürdüremeyeceğimiz ortadadır. Aralıklı 

olarak yaşanan küresel ekonomik krizler, dünya üzerindeki yaşamı tehdit eden gelir 

eşitsizlikleri, yerel kültürel kimliklerin yok oluşu küresel ısınma sonucu ortaya çıkan 

doğal dengesizlik olarak beliren bütüncül (holistik) sorunlar, tikel ve genel 

diyalektiği içinde daha bütüncül bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğunu kanıtlıyor.  
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Bugün farklı kuram ya da mimarlık söyleminden; sanayi toplum yapılarının ürünü 

gibi, salt bir yaşam etkinliği üzerinden tanımı yapılamayacak düzeyde muğlak bir 

yaşam alanından bahsediliyor. Bu çok boyutlu yaşam alanını anlamak adına 

toplumsal yöntemlere olduğu kadar, tikel olarak bireyin eylemlerine, eğilimlerine, 

düşüncelerine, günlük yaşamsal pratiklerine ilişkin verilere ihtiyaç duyuyoruz. Bu 

yüzden beşeri bilimler alanında geliştirilen yöntemler oldukça üretken; beşeri 

bilimlerin ampirik bilim geleneğinden kopması ile her geçen gün yeni araştırma 

yöntemleri geliştiriliyor. Bugüne kadar toplumsal olguları bir yapı dahilinde 

inceleyen beşeri bilimler, küreselleşme dolayısıyla bireysel işleyişleri de göz önünde 

bulundurmak durumunda kalıyor. Bu bağlamda insan çevre davranış teorileri her 

yeni problem için problemin kendi içinden çözüm üretmek zorunda kalıyor. Đnsan 

çevre davranış teorileri ile yürütülen araştırma süreçleri pozitivist bakış açısının 

kabul ettiği gibi sadece bilimsel gerçeklerle değil, aynı zamanda hisler ve sezgiler ile 

yakalanan mantıksal önermeler ile başlayan sezgisel süreçler oluyor. Sezgilerimizi 

güçlendirmek adına; “düşünüyorum o halde varım” kavrayışı ile ilerleyen akıl 

egemen bir bakış açısından ziyade mümkün olabildiğince bütün duyularımızı 

kullandığımız, çoklu araçlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu çalışma da ketsel tasarım için, 

onu anlamak ve anlamlandırmak adına duyularımızı olabildiğince kullandığımız, 

duyuları tetikleyen sezgisel ve yorumsamaya dayalı araçları gündeme getirmeyi 

amaçlıyor. Araç olarak kullandığımız dilin sınırlarının ötesine geçerek ilişkili 

olduğumuz gerçekliği bedenle kavramak, günümüzdeki kenti anlamak ve 

yorumlamak için kullanılacak tasarım araçlarının hedefi oluyor.  

Bu tez çalışması çağdaş kenti günümüzde içinde olduğu ilişkileri bağlamında 

bütüncül bir bakış açısı ile incelemek adına niteliksel bir araştırma olarak görülebilir. 

Pozitivist bilimlerin araştırma stratejileri ile kavranamayan günümüzün karmaşık 

kentsel ortamında gündelik eylemlerin deneyimi ve yorumlanması ile ortaya 

çıkabilecek bilginin peşinde olmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle tez çalışması 

şimdiye kadar uygulanan araştırma yöntemlerinin yanında alternatif olarak deneysel 

bir duruşu temsil ediyor. Günümüz kenti, değişen ve dönüşen dinamik yapısı içinde 

çok aktörlü bir kent kavramsalı olarak nitelendirilebilir. Bugünün kentleri, kente 

dahil olan herkes tarafından şekillendiriliyorlar. Bu yüzden kenti anlamak ve 

anlatmak için, çok sayıda yoruma bakış açısına ve kavrayışa ihtiyaç duyuyoruz. Bu 

tez çalışması bu bağlamda olası bakış açılarını çoğaltarak kenti kavramayı gündeme 
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getirmeye çalışmaktadır. Bu açıdan bakıldığında izlenen yol deneysel ve alternatif 

olarak nitelendirilebilir.  

Bu çalışma niteliksel araştırma yöntemleri içinde yer almaktadır. Sosyal bilimlerin 

niteliksel araştırma yöntemleri içinde, insanın günlük hayatta kullandıkları ve 

davranışlarını yönlendiren anlamları, yorumları ve niyetleri kullanan, dışarıdan 

gözlem yapmak yerine sosyal dünyayı içeriden bir bakışla kavramaya çalışan bir 

kavramsal perspektiften bahsedilebilir. (Bu yöntem orijinal kaynaklarda niteliksel 

araştırma yöntemleri içinde ‘interpretivism’ olarak geçmektedir.) Bu bağlamda ele 

alınan bu tez çalışmasındaki araştırmalar fenomenolojik ve ‘hermeneutic’ (bazı 

kaynaklarda yorumsama, yorumbilim olarak çevrilmiştir.) araştırma yöntemleri 

içinde değerlendirilebilir. ‘Hermeneutic’ görsel, sessel, ve yazınsal metinlerin 

yorumlanması ve bu bağlamda bilgi üretilmesine dayanır. Bu yöntemde incelenen 

metnin yazarının kendi yorumu değil araştırmacının kendi bağımsız yorumu önem 

kazanır. 

Son yirmi yılın düşünsel ortamında tartışılan kentsel ve toplumsal meseleler kentlerin 

yeni bakış açılarına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. David Harvey ve Edward Soja gibi 

coğrafyacılar kenti küresel ilişkiselliği içinde değerlendiriyorlar. Bu bağlamda bu tez 

çalışmasının arka planını David Harvey’in ‘Umut Mekanları’ metni etrafında 

tartışılan sorunlar oluşturuyor. Diğer bir kritik metin 1920’de yazılmış olan Pavel 

Florenski’nin ‘Tersten Perspektif’i. Florenski’nin metni Rönesans’ın sanat 

geleneğinden ve mantığından kopuşun nasıl gerçekleşeceğini sorgulayan bir metin. 

Bugün bize temsil edilen ve temsil edenin, görünen ve görünenin ardındakinin 

ilişkisini sorunsallaştırarak tartışmamıza yardımcı olduğu için bu çalışma içinde 

kritik bir metin olarak yer alıyor. Florenski’nin tersten perspektif anlayışı yeni bakış 

açıları oluşturmada önem kazanıyor. 

Beşeri bilimler alanında gelişen yeni bakış açıları ve araştırma yöntemleri 1900’lerin 

başlarında kent ve kentin sosyal mekanı üzerine üretikleri düşünceleri ile 

‘Durumcular’ı yeniden gündeme getiriyor. Lefebvre, Adorno ve Benjamin’in kentin 

içinden ürettikleri yaklaşımları günümüzde değerli hale geliyor. Henri Lefebvre’in 

‘Mekanın Üretimi’ ve ‘Kent Hakkı’ metinleri günümüz kentinin asıl aktörleri olan 

kentlilerin kendi yaşam mekanlarını nasıl şekillendirdiklerini görmek için kritik 

metinler oluyor. Merleaeu-Ponty’nin beden kavramı günümüzde kentlinin kentle ve 

diğer kentlilerle ilişkisini tartışmak için kilit kavram niteliğindedir. Deneyim 
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Merleaeu-Ponty’nin bedenle kavrayış kavramı ile önem kazanıyor. Dil ve göstergesel 

işleyişler içinde hapsolan bilginin Foucault ve Deleuze’ün yaklaşımları ile 

sabitlenemeyeceği kavranıyor. Michael Foucault’nun kelimeler ve şeyler arasındaki 

ilişkiyi sorguladığı ‘Şeylerin Düzeni’ metni bu açıdan tez çalışması içinde kritik 

öneme sahip olarak yer alıyor. 

Sosyal meselelerin odağında beden kavramı yer alıyor. Son yıllardaki çalışmalarda 

bedene duyulan ilginin arttığı görülüyor. Günümüzdeki çokluk ortamı ve bahsedilen 

çok anlamlı yapı bedenle kavrayışı gerekli kılıyor. Beden ilk çağlardan beri insana 

dair her şeyi anlamada temel ölçü olarak bilinir. Çağdaş toplumda bireysel ya da 

kitlesel olarak mevcudiyet ve tepkiler beden üzerinden ortaya konuyor. Burada 

bahsedilen bütün sezgileri ile, mevcudiyeti ile çevresini kavrayan ve başka bedenler 

tarafından kavranan beden. David Harvey diyalektik beden kavramı ile içsel 

dönüşüm dinamiklerini (psikanaliz) ve toplumsal dış süreçleri (konstrüktüvist) bir 

araya getiriyor. Küresel dünyadaki bedensel ortamdaki varoluşumuz bireysel 

deneyimler ve toplumsal yapılar üzerinden aynı anda gerçeklik kazanıyor. 

Maurice Marleau-Ponty’nin bedenle kavrayış olarak öne sürdüğü, bedenin 

varoluşunu temellendirdiği sezgi ve duyu temelli yaklaşım, bize bugün ihtiyaç 

duyduğumuz çok yönlü bir kavrayışı gündeme getiriyor. Görsel olduğu kadar, işitsel, 

dokunsal ve daha birçok hissediş; kente dokunuşu ve kente yaklaşmayı anlamada 

bize yeni olanakların, yeni enstrümanların, mecraların kapılarını açıyor. Bugün 

geleneksel tasarım edimleri olan resim, heykel, tiyatro ve nispeten daha yeni olan 

fotoğraf ve sinema bütün duyularımıza hitap etmek üzere yeni formlarda karşımıza 

çıkıyor. Grafik sanatı, video-art, yerleştirme, emprovize tiyatro, dans tiyatrosu gibi 

iletişim formları bu doğrultuda tasarlanmış ürünlerden bazılarıdır. Bu çağdaş sanat 

formları mimarlığı anlamada ve kenti okumada ihtiyacımız olan çok yönlü birden 

fazla duyumuza hitap eden tasarım araçları olarak tanımlanabilir. Günümüzün 

kentini Marleau-Ponty’nin beden anlayışı üzerinden okumak ve deşifre etmek için bu 

bağlamda incelenecek üretken araçlara ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bedenle kavrayış bu güne kadar kendi kurallarını ve yöntemlerini oluşturmuş 

çalışma ve araştırma disiplinlerini kendi olağan ortamlarının dışına itiyor. 

Endüstrileşme ve üretim stratejisi olarak gelişen uzmanlaşma, disiplin içi çalışma 

alanları dahilinde gelişen bilimsel ilerleme günümüzdeki gelişmeler neticesinde 

zorlanıyor. Günümüzün çağdaş tasarım formlarının oluşmasında geleneksel kurallar 
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ve yöntemler ile sıkı mücadeleler yaşanıyor. Disiplinlerin sınırlarının ötesinde bugün 

disiplinlerarası ve hatta disiplinler ötesi kavramları ile karşılaşmaktayız.  Bilimsel 

gelişmeler ve paradigmatik sıçramalar disiplinleri yok edeceğe benziyor. Kozmoloji 

diye tanımlanan alan beşeri bilimler de dahil bütün bilim dünyasını bir bütün olarak 

görerek, türsel varoluşumuzun gizemlerini çözmeye çalışıyor. Marcos Novak; kendi 

söylemi olan trans-architect terimi ile mimarın çalışma alanı yapılı çevre olan 

mimarlığı “mimarlıkötesi” bir konuma götürüyor. Bugün disiplinlerin ötesinde başka 

bir anlayıştan söz ediliyor. 

Sanat felsefe ve bilim kendi disiplinleri içinde olağan çalışmalarını yürütüyor olsa da 

disiplinlerin sınır aralarında yeni yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Bu sınır aralarında yeni 

araştırma ve üretim, tasarım alanları oluşuyor. Açılan yeni bakış aralıkları, 

birbirimizi ve içinde yaşadığımız gezegeni artık daha iyi anlamamız gerektiğini 

ortaya koyuyor. Yeni bakış açıları bize, bugünün tanımsız gerçekliğine yaklaşma ve 

çözüm üretme adına, sıkıştığımız yerde olumlu hareket alanları açıyor. Artık 

mimarlık, kent plancılığı, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı gibi disiplinler günümüzün 

karmaşık yaşam ağı olan kenti anlamak adına kendi koydukları kuralları yıkmaya, 

başka enstrümanlar, başka mecralar üzerinden bakmaya ihtiyaç duyuyorlar. Bizi 

disiplinlerin sınırlarından kurtulmaya zorlayan, bugün bütün duyularımızı ve 

sezgilerimizi kullanmanın zamanının gelmiş olması. Đçinde bulunduğumuz gerçekliği 

anlamak adına birden fazla yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz.  

Bu çalışmanın ana ekseni çokluk ortamında ortaya çıkan olası tasarım araçlarına olan 

gereksinimdir; bu bağlamda kurtulma, özgürleşme, çokluğu ortaya koyma ve çoğulcu 

bir ortam yaratma çabaları yüzyıllarca sürmüş, eleştirilmiş ama bir türlü yıkılamamış 

bir anlayışa işaret ediyor. Kendisi de bir devrim olan Rönesans ile ortaya atılan lineer 

ve mutlak mantık, mutlakiyetçi bakış açısını yıkma uğraşı içinde 1900’lerin başında 

ortaya çıkan bazı düşünsel figürler ve kavramlar ilk eşiği temsil ediyor. Frankfurt 

Okulu ve Durumcular süregelen anlayışa ve çağdaş sanatın ve dünyanın gelişmesine 

dair tersten bakışı öneren karşı bir duruş sergiliyorlar. Çağdaş temsil ve tasarım 

araçları ile günümüz kentini okumaya çalıştığım bu tez çalışmasının ana eksenini 

oluşturan bakış açısını kazandıran Pavel Florenski. Florenski 1920’de yazdığı 

‘Tersten Perspektif’te mutlak tek merkezli temsil kısırlığını eleştiriyor ve karşısına 

Rönesans öncesi temsille örneklediği tersten perspektifi yerleştiriyor. Pavel 

Florenski’nin ortaya koyduğu temsilleri birer tasarım aracı olarak görmeye çalışan 
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bir bakış açısı. Bu bakış açısı tam da bugünün karmaşık ortamında, bugünün 

karmaşık mimarlık kent ortamını anlamak, tasarlamak, ve gerçekliğin gizini çözmek 

için yol gösterici gözüküyor.  

1900 başlarında ortaya çıkan karşı duruş 1960’lardaki siyasi olaylar ve modernizmin 

eleştirisi ile başka bir boyuta taşınıyor. Charles Jencks’in modernizm öldüğünü ilanı 

ve artık post-modern bir çağın başladığını söylemesi uzun yıllar sürecek kafa 

karışıklıkları ortaya çıkartıyor. 1960’larda yapısalcı söylemle paralel gelişen brütalist 

mimari dekonstrüktüvistler tarafından bozguna uğratılıyor, göstergesel ilişkilerin altı 

oyuluyor. Bu köklü yıkımın paralelinde 68 kuşağından önemli felsefeciler var. 

Michel Foucault, Gilles Deleuze dil birliğiyle artık yapısal bir dünyadan söz 

edilemeyeceğini her şeyin çok daha karmaşık olduğunu ortaya koyuyor. Bugün 

yaşadığımız kentsel mekanı nasıl oluşturuyoruz? Kenti nasıl yeniden üretiyoruz? 

Bugünün sanatsal üretim ortamındaki aura, gerçeklik ve otantiklik nerede? Bugün 

kullanılan araçları ile üretilen mekan insanı nasıl özgürleştiriyor? Kitlesel kültür 

endüstrisi kentlileri nasıl manipüle ediyor? gibi Lefebvre, Guy Debord, Florenski, 

Benjamin, Adorno’nun sorduğu sorular, bugünü anlamak için önem kazanıyorlar.  

On yıl içinde balıkçı kasabasından dünyanın devasa metropollerinden birine dönüşen 

Çin’in dünya ticaretinde önemli bir yer edinmesiyle gelişen Shenzen kenti gibi uç bir 

örnek, bugünün gelişim hızında kentte yer, yerel, aitlik kavramlarından söz etmenin 

çoğu zaman imkansız olduğunu gösteriyor. Bireyin modern toplumda 

yabancılaşması, büyük metropollerin süratli değişimi ve dönüşümü ile ilgili bir 

sorunsala işaret ediyor. Küresel kültürün baskısı dünya üzerinde her yerde 

görülürken yerel değerler bu baskıya karşı direnç gösteriyorlar. Zapatista Ulusal 

Bağımsızlık Ordusu küresel sömürüye karşı yine küresel dünyanın araçları ile sahip 

oldukları yerelin onuruna dikkati çekiyorlar. Dünya üzerindeki toplumlardaki etnik 

gruplar kendilerini ait hissettikleri yerleri ve kültürleri yüceltiyorlar; örneğin 

Avrupa’daki birçok ülkede saygı görmeyi hak ettiklerini düşünen grupların 

tepkilerine şahit olmaktayız. Küresel ve yerel diyalektiğinin bulunduğu kentlerde yer 

kavramı dinamik bir hale geliyor. Deleuze’ün kavramsal bakış açısıyla bugün kaygan 

ve pürüzlü yüzeylerde seyrediyoruz. Kimi zaman tutunurken kimi zaman kayarak 

ilerliyoruz. Çağdaş kentle ortaya çıkan dinamik yer kavramını anlamak için yine 

bugünün çoğulcu tasarım araçlarına ihtiyaç duyuyoruz. Bu tez çalışması bugünün 

çağdaş tasarım ürünlerini araçsallaştırarak günümüz kentindeki dinamik yer 
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kavramını araştırmayı amaçlıyor. Bugün mimarlar, şehir plancıları, sosyologlar, 

antropologların yanı sıra, sanatçılar da kentle ilgili fikirler üretiyor. Bu üretim süreci 

temsil ve tasarımın iç içe geçtiği bir süreç. Sinema, dans, edebiyat, yerleştirme, land-

art, çağdaş tiyatro formları, grafik, sokak sanatları gibi yeni sanat formları yeni olan 

gerçeklikleri anlamakta çok yönlü araştırmalara olanak sağlıyorlar. 

Đstanbul gibi bir kent için değişim, yeniye olan arzu ve değişime karşı direnç yeni 

oluşumlara kapı aralayan bir paradoks oluşturuyor. Günümüzün çağdaş tasarımları 

bu gerilimi kanıtlayan diyalektik bir ortam sunuyor. Bu iki taraflı bir aradalık; 

tasarım ve sanat aynı zamanda üretken, eleştirel ve çoğulcu olanın bir arada durduğu 

bir platform oluşturuyor. Bu tez çalışmasında, kavramsal bağlamında günümüzde ve 

bugünü var eden yakın geçmişte üretilmiş, tasarımları araçsallaştırılarak Đstanbul’a 

yeniden bakmak amaçlanıyor. Kentte gizli kalan anlam, öz, aura gibi gözle 

görülmeyen ve sözle ifade edilmeyenin derinlemesine bir bakış ile farkına varılacak 

olanın keşfedilmesi amaçlanıyor. Zamanı, kenti ve Đstanbul’un kent yaşantısını 

anlamak adına tasarım sorunları araçsallaştırılıyor. Günümüzde kent üzerine sanat 

alanında çok sayıda eser üretiliyor. Roman, öykü, şiir gibi yazılı eserler; resim, 

grafik, fotoğraf, heykel, seramik gibi plastik sanat dallarında kentten ilham alan 

eserler üretiliyor. Bunun yanında kompozitörler de kentle ilişki kuran müzik 

kompozisyonları üretiyorlar; ancak bu eserler tek başına kentle ilgili deneyim elde 

etmek ve elde ettiğimiz deyimden kentle ilgili okumalar yapabileceğimiz, hem öznel 

hem nesnel gerçekleri bir arada görebileceğimiz eserler olamamaktadırlar. Kentle 

ilgili bir araştırma çalışması için deneyimle ve yorumlama ile bilgi üretebileceğimiz 

araçlara ihtiyacımız vardır. Bu tez çalışması bağlamında kenti okumak için seçilen 

tasarım araçları, bize kentin yeni deneyimlerini sunabilecek, kentte gizli olanı 

keşfetmemizi sağlayabilecek araçlar oldukları için bu tez çalışması içinde yer 

almalarına karar verilmiştir. Bu bağlamda, çalışmanın son bölümünde demir 

yollarının modernizasyonu ve gar işlevinin yer değiştirmesi sebebiyle Haydarpaşa 

Tren Garı binası için anlam arayışı, sorunsal olarak belirlenen mimarlığın öz ve töz 

birlikteliğini anlama çabası, bir alan çalışması niteliğindedir. Türk Sineması örnekleri 

üzerinden Haydarpaşa Gar binasının değişimine ve dönüşümüne ilişkin kavramsal bir 

çerçeve oluşturmayı amaçlamaktadır. Alman koreograf Pina Bausch’un ‘Nefes’ adlı 

dans tiyatrosu Đstanbul’un günlük yaşantısını bir süreliğine deneyimlemiş bir yabancı 

gözünden bakan yeni bir farkındalık ortaya koymaktadır. Bu tez çalışmasında ayrıca 
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‘Nefes’ adlı gösterisinde ön planda olan ‘beden’ kavramı üzerinden Đstanbul’u 

okuma sorunsalı tartışılmaktadır. Đstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan 

Hasköy’de terkedilmiş bir sinagogun içinde yapılmış Serge Spitzer’in ‘Molecular 

(Đstanbul)’ yerleştirmesinden hareketle, Đstanbul kentinde oluşan katmanlı ve ilişkisel 

yapıya dair bir tartışma açmaya çalışılacaktır. 
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2.  GÜNÜMÜZ KENTĐNĐ OKUMAK 

Günümüz kenti, çok aktörlü ve müdahilleri tarafından şekillendirilen ve 

kavramsallaştırılan çok boyutlu, muğlak ve değişken, sınırlanamaz ve sabitlenemez, 

bir ilişkisel bilgi alanı olarak görülmeye başlandığında, bugüne kadar kullandığımız 

araç ve yöntemlerle anlaşılması zorlaşmaktadır. Bu tez çalışmasının bu bölümünde 

günümüz kentini anlamak ve okumak için farklı bir bakış açısıyla kenti anlama ve 

yorumlama yöntemi tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu bakış açısını gerekli kılan 

şeylerin başında temsiliyet kavramı gelmektedir. Temsiliyet kavramında, geleneksel 

temsil etme ediminden bugüne çok farklı yönlerde kırılmalar olmuş, paradigma 

kaymaları meydana gelmiştir. 

Modernizm geçmişten ve geçmişi çağrıştıran şeylerden koparak, geleneksel olandan 

sıyrılarak yeniyi ortaya koymayı ve yeni çağı şekillendirmeyi amaç edinmişti. 

Endüstrileşme ile, sermayenin büyümesi ve modernist anlayışın yol gösterdiği bir 

çağa girilmişti. Bütün gelişmeler zamanın sanat anlayışını, endüstri nesnelerini ve 

endüstri kentlerini şekillendirmiştir. Modernizmin gelişimi geleneksel olan izlerin 

silinmesi ve keyfi olanın reddini savunurken, düşünüş şeklimizi ve yaşantımızı aklın 

egemen olduğu, duygulara yer vermeyen bir anlayışa doğru sürüklemekteydi. 

Formun işlevi izlemesi akıl egemen dünyanın nedeni değil sonucu olarak ortaya 

çıkmaktaydı. Şeylerin imgesinin onun kendisi ve dolayısıyla işlevi olduğu şüphe 

götürmez bir kanıydı. Formdan işleve ve işlevden forma akıl yoluyla kurulan zorunlu 

ve karşılıklı bir ilişki mevcuttu. Modernist paradigma içinde avangartlarının endüstri 

kentlerini şekillendirmeye başladığı 1900’lü yılların başında sanatta ve sosyal 

bilimler alanında bahsedilen anlayışa karşı duruşların tepkilerin olduğunu görmek 

mümkündür. Örneğin Marcel Duschamp ve Dadaistler bu zorunlu ilişkiyi protesto 

etmiş ve kendi işlerinde ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Yine 1920’de yazdığı 

‘Tersten Perspektif’ metni ile Pavel Florenski Rönesans’tan bu yana süregelen temsil 

anlayışını eleştirerek başka bir yöne çekmeye çalışmaktadır. Durumcular, gözün 

onayladığı ve aklın mutlak olarak gördüğü Öklid uzamının dışındaki diğer duyular 
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ile de kavranan başka uzamlar, mecralar ve bunları kavramak için başka bakış açıları 

olduğunu göstermek için çaba sarf etmişlerdir.  

1960’lara gelindiğinde sermaye gücünün yönlendirmesi ile kitlesel üretim ve kitlesel 

pazarlamanın ihtiyaçları doğrultusunda gelişim gösteren tüketim toplumu 

ilişkilerinde form ve işlev arasındaki karşılıklı ilişkide kaymalar meydana gelir. 

Üretilen form sanat eseri veya endüstri ürünü olarak işlevsel olduğu kadar ve hatta 

işlevsel olduğundan fazla arzu edilir ve böylelikle pazarlanabilir olmalıydı. Form ve 

işlev ya da imgesi ve nesne arasındaki karşılıklı ilişki böylelikle tek yönlü hale 

gelmiştir. Post-modernizm, modernizmin eleştirisine soyunurken onun dilsel 

göstergesel ilişkiselliğini tüketim endüstrisinin çıkarları doğrultusunda manipüle eder 

hale gelmiştir. 1990’lara gelindiğinde dekonstrüktivistler mimarlıkta bu dilsel 

ilişkileri -ki bahsedilen göstergesel ve işlevsel ilişkinin en sıkı olduğu alan 

mimaridir- koparmaya çalışırlar. Peter Eisenman, Coop Himmelblau, Frank Gehry, 

Zaha Hadid, kavramsal düşüncelerini mimaride uygulama alanına dönüştürmeye 

çalışırlar. Amaç şeylerin işlevleri ve anlamları ile olan ilişkisini çözmektir. Bu 

pratiğin sonucunda kopan ilişkiler başka yerden bağlantılar oluşturur. Örneğin 

Gehry’nin Bilbao’daki müzesi, bir müze olmaktan çok kendini sergileyen ve kenti 

dünyaya tanıtan bir yapı haline gelir. Benzer bir şekilde Philip Starck’ın hiçbir 

meyveyi dahi çağrıştırmayan narenciye sıkacağı bir tasarım ikonu haline gelir. Form 

ve işlev arasında ya da nesne ve imgesi arasındaki, benzeşen ve benzeşmeyen 

arasındaki bu ilişki; gösteren ve gösterilen arasında kalan göstergesel bir ilişki olarak 

kavrandığı sürece, form ve işlevi, imge ve imgenin anlamı arasında durağan olarak 

kabul edilen bir ilişki olarak incelenmeye devam edildiği sürece; ilişkisel iki kutbun 

bir o tarafından bir bu tarafından bakıldığı sürece çözülmeyecektir.  

Günümüzün kentsel ortamı bu ilişkiselliğin artık anlaşılamaz derecede karışık ve 

değişken olduğu bir ortamdır. Bugünün kentsel ortamını anlamak ve ilişki kurmak 

için bu yüzden yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyuyoruz. Florenski’nin ‘Tersten 

Perspektif’ metni üzerinden Rönesans’tan bu yana süregelen mutlakıyetçi bakış 

açısına bir alternatif olarak çok yönlü bir bakış açısı önerilmeye çalışılmaktadır. 

Bakış açısının sabitliği ve imge ile imgenin karşılık geldiği şey arasındaki mutlak 

ilişki irdelenmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda mutlak Öklid uzamı yerine öteki olası 

uzamlar gündeme getirilmeye çalışılmıştır. Kartezyen mantık şeyler ve temsilleri 

arasındaki ilişkiyi su götürmezcesine sağlamlaştırırken, özne ve nesne arasındaki 
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uçurumu da büyütmektedir. Michael Foucault’nun ‘Kelimeler ve Şeyler’de şeylerin 

düzeni üzerine söyledikleri ile nesneler ve imgeleri arasındaki ilişkiyi özne ve nesne 

arasındaki ayrımı ortadan kaldırarak koparmaya çalışır. Özne-nesne yer değiştirmesi 

başlığı altındaki bölüm bu bağlamda kurulacak yeni bir ilişkiselliği anlatmak üzere 

oluşturulmuştur. Bu tez çalışması bağlamında önerilen, nesnenin temsilinin asla 

kendisi olamayacağı, bugün üretilen her temsilin şeyleri yeniden tasarladığı bir 

ilişkiselliktir. Bu tez çalışması bu kavramsal çerçeve içinde kenti anlama ve 

yorumlamada, kenti okumada muğlak, değişken, sabitlenemez ve sınırlanamaz 

ilişkiselliği tarif etmektedir. Günümüzün karmaşık yapısını, günümüz kentinin 

ilişkisel bilgisini anlamak için bu bağlamda bir ilişkisellikten bahsedilebilir.  

2.1 Günümüz Kentini Okumak Đçin Yeni Bir Bakış Açısı 

Yaşadığımız kentler her ne kadar fiziksel olarak mimarlar, plancılar, yatırımcılar ve 

yerel yönetimlerce şekillendiriliyorsa da, kent çok boyutlu bir fenomen olarak 

kavrandığında görünenin ardında iç içe geçmiş ilişkiler içeren ve müdahil olan 

herkes tarafından şekillendirilen çok daha karmaşık bir bütün. Kentler fiziksel 

gerçekliklerinin ardında ona dahil olan kentliler tarafından var ediliyor. Kentte 

oluşumuz ona dahil oluşumuz, onun bize ve bizim ona müdahale ediyor olmamız 

anlamına geliyor. 1943’de ikinci dünya savaşında yıkılan parlemento lojmanlarının 

yeniden inşa edilişi sırasında Winston Churchill’in söylediği “Biz binaları 

biçimlendiririz, daha sonra onlar bizi biçimlendirir” sözü fiziksel çevre ve insan 

etkileşimini göstermektedir. Winston Churchill’in bu söylemi karşılıklı tersinir 

ilişkiyi anlatıyor. Churchill’in fiziksel mekanın tasarımı için bahsettiği şey art 

zamanlı gerçekleşiyor. Kentin fiziksel gerçekliğinin ötesinde sosyal, kültürel anlam 

katmanları bağlamında düşünüldüğünde Churchill’in bahsettiği müdahale eşzamanlı 

hale geliyor. Küreselleşme ve hız faktörü önceleri daha durağan olan algımızı 

bulandırmış durumda. Đstanbul kentinde yaşayan her birey günlük yaşantısı, 

alışkanlıkları ve kültürel kimliği ile Đstanbul’un Đstanbul olmasında söz sahibi. Kent 

kentliyi şekillendirirken kentlinin de eşzamanlı olarak kenti şekillendirdiği bir 

birliktelikten bahsedebiliyoruz. Bu bağlamda düşünüldüğünde günümüz kentinde 

gerçekliğe ulaşmak için genel-tikel, özne-nesne diyalektiği içinde tartışma 

yaratabilecek, sorunsal ortaya koyabilecek bir bakış açısına ihtiyaç duyuyoruz. 
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Görünen gerçekliğin ardındaki görünmeyene ulaşmak için çok yönlü ve bütüncül bir 

kavrayışa gereksinimimiz var.  

Günümüz kenti ve güncel yaşantımız sadece görünen üzerinden anlaşılamayacak ve 

tartışılamayacak kadar karmaşık ve dinamik. Görünürde olan kent imgesi bir 

fenomen olan kentin yalnızca bir yüzü. Đmgesinin kentin kendisi olduğunu 

kabullenmek ise bizi en başından sınırlara hapsediyor. Zeynep Sayın Tersten 

Perspektif’in sunuşunda bunu şöyle açıklıyor;  “Đmgenin benzeşmeyen bir benzeşimi 

anıştırmak yerine benzeşimin kendi olduğunu iddia etmek temsile dayalı bir 

büyüksenmedir ve sanki göz ile beden, dünya ile resim geçirgenliği dokunuşa dayalı 

imgeler vasıtasıyla sağlamayı amaçlayacağına onlar arasındaki ilişkiyi görmezden 

gelerek tercihini insanın dış dünyasından yalıtılmış gözü ve onun egemenliği 

doğrultusunda kullanır” (Florenski, 2007). Pavel Florenski, Tersten Perspektif’te 

Rönesans resminin perspektif boyunduruğunda tek noktaya indirgenmiş temsil 

kısırlığını eleştiriyor. Bunun karşısına çok merkezli tersten perspektifi getirerek gözü 

bedenle insanı varoluşla barıştıracak ve insanı dünyaya açacak olasılık odaklı bir 

anlayıştan söz ediyor. Bahsedilen tersten perspektif gözün resim üzerinde egemenlik 

kurmasını değil, resmin bilinçli olarak gözü şaşırtması, yanıltması ve onu farklı 

konumlar almaya kışkırtmasını sağlıyor. Tersten perspektif genellikle Rönesans 

öncesi batı sanatında ve doğu resminde görülmekle birlikte güncel temsil ve tasarım 

edimlerinde ve dünya anlayışımızda günümüzün paradigmasını şekillendiren 

temellerden biri. 

Albrecht Dürer’in (1471-1528) aşağıdaki illüstrasyonlarında tek kaçışlı perspektifin 

birbirinden farklı mekanik düzenekler yardımıyla uygulanışını resmetmiştir. 

Resimlerde görülen düzenekler ve uygulama teknikleri izlenen nesneye sabit, 

değişmez bir noktadan bakılarak nesnenin temsilini göze göründüğü şekliyle kağıda 

aktarmak üzere kurulmuşlardır. Gözün bulunduğu merkezden çıkan ışınlar dağılarak 

bakılan nesneye ulaşır. Bu saçılan ışınlar geri dönerek yine görme noktası olan bu 

sabit noktada birleşirler. Merkezi perspektif bu sabit, mutlak değişmez noktanın 

varlığına bağımlıdır. Gerçeklik hep önceden belirlenmiş, bu tek noktadan 

resmedilmektedir. Retina odaklı bu yaklaşım, gözün gördüğü ve aklın onayladığı 

mutlak gerçekliği yüceltmektedir. Merkezi perspektifin yaptığı Öklid geometrisi ile 

tanımlanmış uzayda kendine bir sabit nokta seçerek yine kendi uzamı içinde 

tanımlanmış nesneyi temsil etmektir. Burada sanatçı reel dünyanın Öklid uzayı 
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olduğunu varsayar ve bu sonsuz uzayda seçtiği noktanın özel bir değeri olduğunu 

düşünür. Aslında seçilen noktanın diğerlerine tercih edilmesinde bir gerekçe yoktur 

ve ait olduğu dünya görüşüne göre gerekçelendirmek de mümkün görünmemektedir. 

Merkezi perspektifin durma noktasında konumlanan tasarımcı kendini tek gözü olan 

bir hükümran ve yasa koyucu konumuna taşımaktadır. Đkinci bir göz olması 

durumunda ve onu kullandığında baktığı noktanın mutlaklığı bozulur. Oysa bu 

önceden belirlenmiş noktadan bakılmadığında yani bakış noktası hareket ettiğinde 

perspektifle oluşturulmuş olan mutlak gerçeklik farklı boyutlar kazanmaya başlar. Bu 

temsil çok boyutlu ve çok katmanlı olan gerçekliği yalnızca bir bakış açısına ve 

görüş noktasına indirgemektedir. Oysa insan bedeninin uzamdaki hareketi ile göz 

farklı pozisyonlar almaktadır. “Bütün dünya tamamen hareketsizdir ve bütününde 

değişmez olarak tasarlanmıştır. Ne tarih ne değişimler veya devinimler, ne yaşam 

öyküleri, ne dramatik olaylarla meydana gelen gelişimler, ne de duygusal oyunlar 

yeralabilir.” (Florenski, 2007). Bedenimizin ve gözlerimizin hareketi kadrajlanmış 

ve çerçevelenmiş perspektif resminin baktığı yer sürekli değişmektedir oysa bu 

temsil çerçevenin içini yücelten ve dolayısıyla bakan özneyi bu bakış noktasına 

hapseden bir temsildir. Oysa gözlerimiz için ne düşeyde ne de yatayda bir kadrajdan 

bahsedilemez. Gözlerimiz kadrajı yadsırcasına hareketlidir. Merkezi perspektifte tüm 

psikofizyolojik görme süreçleri görmezden gelinir. Göz hareketsiz bakmaktadır ve 

tıpkı optik bir mercek gibi duygudan yoksundur. Rönesans’ın mutlakıyetçi mantığı 

ve düşünme yöntemleri dolayısıyla şekillenmiş olan merkezi perspektif görünen 

gerçekliğin tek bir noktadan resmediliyor olması dolayısıyla kısıtlayıcıdır. "Öyleyse 

dünyanın perspektifle yapılan temsili, işaretleyerek eşleme yapmayı sağlayan sonsuz 

sayıda olası yöntemden biridir. Öte yandan perspektif yöntemi, olasılıklarını ve 

kullanım sınırlarını kesin olarak belirleyen pek çok sınırlayıcı koşul tarafından 

kuşatılmış kısıtlı ve dar kapsamlı bir yöntemdir." (Florenski, 2007). 
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Şekil 2.1 : Đllüstrasyonlar, Albrecht Dürer (1471-1528) 

 

Şekil 2.2 : Đllüstrasyon, Albrecht Dürer (1471-1528) 

Rönesans’ın bildirişim ve sanat ortamında kabul edilen ve çağın değerlendirme 

önkoşulu olmuş doğrusal perspektifi uygulayan birçok Rönesans ressamı ifadelerini 

güçlendirmek adına perspektifin teknik kurallarını reddetmişlerdir. Rönesans 

resimlerinin birçoğu dikkatli incelendiğinde teknik perspektif hataları ile doludur. 

Teknik olarak kesişmesi gereken kaçış çizgilerinin bir noktada kesişmediği görülür. 

Örneğin Leonardo Da Vinci’nin ‘Son Akşam Yemeği’ resminde (1495-1498) 

mekanın arka duvarı, masanın bulunduğu genişliğe nispeten olması gerekenden çok 

daha geniş resmedilmiştir. Rönesans ressamları kendilerine ayak bağı olan 

perspektifin teknik kurallarını gerektiğinde terk etmişlerdir.  
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Şekil 2.3 : Son Akşam Yemeği (1495-1498), Leonardo Da Vinci (1452-1519) 

Florenski perspektif ile yapılan dünya temsilinin teatral olduğunu söylemektedir. 

Ona göre  “Gerçeklik duygusu ve sorumluluk bilincini yitirmiş bir dünya görüşünün 

kaynağı da budur. Bu türden bir dünya görüşü açısından yaşam artık edim değil, 

sadece bir gösteridir.” (Florenski, 2007). 

2.2 Özne-Nesne Yer Değiştirmesi 

Kartezyen düşünceyle ortaya çıkan özne-nesne ayrımı özne ve nesneyi kendi sabit 

alanlarına hapseder; oysaki özne ile nesneyi bir bütünün bileşenleri olarak eşzamanlı 

ilişki içinde düşünmek; birbirinin yerini alarak her ikisine de derin anlamlar vermek 

söz konusu bakış açısının uzantısıdır.  

Bedenimin gördüğü oranda görüldüğünü öğrenmem onunla aynada karşılaşmamla 

başlar. Bu karşılaşma özne-nesne yerdeğiştirmesinin başlaması için öenmli bir 

karşılaşmadır. Bedenim kendine bakmaktadır. Las Meninas örneği bu bağlamda 

karşılıklı faklı bakış hatlarının oluştuğu görüşün hiçbir nesne ve öznede 

sabitlenmediği ve özne  nesne arasındaki ayrımın bulanıklaştığı bir bakış açısını 

anlatır.  
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Şekil 2.4 : Las Meninas (Nedimeler) (1656) , Diego Velasquez (1599-1660) 

Diego Rodriguez da Silva y Velasquez’in Las Meninas eseri (1656) ilk bakışta, bir 

bakış noktası ve bakış çizgisi etrafında şekillenen retina odaklı bir sıradan perspektif 

resim olarak görülebilir. Tek bir bakış noktasından ve figüratif olarak resmedilmiştir. 

Biraz daha detaylı incelendiğinde bunun aslında böyle olmadığı anlaşılmaktadır. 

Ressam kendisini resmin içine, tuvalin arkasına yerleştirmiştir. Resmin sahnesi 

oldukça durağan gözükse de iki uçlu bir salınımın tam ortasında yakalanmış gibidir; 

salınımın iki ucu arasındaki gidip gelmelerin, bu gidiş gelişlerin gerilimi içinde 

dondurulmuştur. Velasquez tuvalin ne tam önünde, ne de tam arkasında durmaktadır. 

Resmettiği modele bakıp geri döndüğü o aralıkta yakalanmıştır. Bu bakış tuvali ve 

sahneyi kurduktan sonra modele ilk bakışı olabilir, ya da resmi bitirmiştir ve son 

rötuşlarını yapmaktadır. Arkası bize dönük olan tuval, ön yüzünde ne olduğunu 

gizlemektedir. Đşte bu gerilimli aralıkta resim perspektif kuralları ile belirlenmiş 

kendi mekanının dışına taşmaktadır. Dürer’in illüstrasyonlarındaki durağan mutlak 

resmin mekanı tablonun dışına genişlemektedir. Kelimeler ve Şeyler’de Foucault bu 

aralığı şöyle tanımlamaktadır; “Bu maharetli el bakış karşısında havada asılı 
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kalmıştır, ve bakış da buna karşı durdurulmuş hareketin üzerinde sabitlenmiştir. 

Fırçanın hassas ucu ve dikkatli bakışın arasında sahne kendi mekanını 

genişletmektedir.” (Foucault, 1970). 

Velasquez bize, yani gözlemcinin olduğu yere bakmaktadır. Resmi, yani nesneyi 

izleyen özne olarak biz, ressamın bakışıyla konumumuzu sorgularız. Bedenimiz, 

yüzümüz ve gözlerimiz yani biz onun bakmakta olduğu bir nesneyizdir. “Ressamın 

gözlemlediği iki kere görünmezdir; çünkü bu gösteri tablonun mekanında temsil 

edilmemiştir ve bu gösteri tam da o kör noktada, baktığımız anda bakışımızın bizden 

saklandığı asıl gözlem yerinde bulunmaktadır.”  (Foucault, 1970). Velasquez her 

şeyi perspektifin odağı olan bu noktada belirsizleştirmiştir. Bu noktada olanı 

görebilmek için bize sırtı dönük olan tuvale bakmamız gerekmektedir. Tuvalin 

üzerindeki temsil yalnızca Velasquez’in gözünden görülmektedir. “Ressamın 

gözlerinden, gözlemlediğine doğru uzanan, tabloya bakan bizlerin kaçınmamızın 

mümkün olmadığı bir bakış hattı oluşmaktadır. Bu bakış hattı resmin mekanından 

resmin yüzeyini delerek bizim yani ressamı izleyen gözlemcinin bulunduğu mekana 

geçerek bu iki mekanı birleştirir. Bu çizgi kaçınılmaz bir şekilde bize ulaşır ve bizi 

resmin mekanına dahil eder.” “Bu birbirini tamamlayan görselliğin ince hattı 

karmaşık belirsizlikler, yer değiştirmeler, yanılsamalardan oluşan ağsı bir yapıyı 

oluşturur.” (Foucault,1970). Hiçbir bakış sabitlenebilir değildir. Özne ve nesne 

izleyici ve model sonsuza dek rollerini değiştirmeye devam ederler. Ön yüzünü inatla 

saklayan, sırtı dönük tuval, resmin içindeki bu bakış çizgilerinin keşfedilemez 

oluşunu ve mutlak bir şekilde kurgulanamaz oluşunu destekler. Resmin arka yüzüne 

baktığımız için; ressamın gözlemlediği bir nesne olarak aslında kim olduğumuzu ve 

ne yapmakta olduğumuzu, izleyen mi yoksa izlenen mi olduğumuzu asla bilemeyiz. 

Ressam tarafından gözlemlenirken kendimizi gözlemler hale geliriz.  

Işık, resmin mekanına sağ tarafta olduğu kabul edilen bir pencere boşluğundan 

gelmektedir. Resmin ortasında bulunan prenses Infanta Margarita’yı, etrafındakileri 

ve tuvalin görünmeyen yüzünü aydınlatmaktadır. Odanın arka tarafı ise doğrudan 

ışık almadığı için nispeten karanlıkta kalmaktadır. Karanlıkta kalan karşı duvarda 

çerçevelenmiş başka resimlerle birlikte daha parlak başka bir çerçeve bulunmaktadır. 

Bu çerçevenin içi karanlık duvardaki diğer çerçevelerin aksine modelin bulunduğu 

aydınlık mekanı yansıtır şekilde parlamaktadır. Bu çerçevenin içine dikkatli 

bakıldığında iki siluet seçilir. Aynada siluet olarak görünen bu iki figür resmin 
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mekanının dışına taştığını kanıtlamaktadır. Şüpheli de olsa bu iki figürün Kral IV. 

Philip ve eşi Mariana olduğu düşünülmektedir. Bu isimler aynadakilerin 

kimliklerinin belirsizliklerini engellemede işe yarar işaretlerdir. Ressamın kime 

baktığını söylemekte bize yardımcı olmaktadır. Ressamın kimi gözlemlediğini 

arayanlar için dil buna adres göstererek buna cevap vermektedir. Daha fazlasını 

hayal edenler için dilin ötesine geçmek gerekmektedir. Dilin resim ile olan ilişkisi 

sonsuz bir ilişkidir. Bu yüzden aynadaki yansımanın kime ait olduğundansa bu 

yansımanın kendi durumu daha fazla önem kazanmaktadır. Göstergeler ile işleyen, 

yani göstereni ve gösterileni belli olan dilin ötesinde gösteren ve gösterilenin üst üste 

düştüğü, yer değiştirdiği ve belirsizleştiği görülmektedir. Ressamın resim 

düzleminden, izleyicinin olduğu görünmez mekana doğru bakışı ve yalnızca sırtı 

görünen tuval üzerindeki görünmeyen temsil, göstergenin belirsizleştiğini kanıtlar. 

Resmin sağ tarafındaki figürlerden ortadaki küçük prenses Margarita’nın ve 

yanındakilerin gözlerinden çıkan bakış hattı da resmin mekanını kat ederek 

izleyicinin bulunduğu mekana geçer. “Resmin içindeki bütün bakış hatları ile 

tanımlandığı için resmin dışında ve erişilemez olan bu mekan neresidir? Infanta’nın 

gözlerinden yansıyan yüzler nelerdir, yani gözlemlenen  bu yerde ne vardır? Önce 

prensesin sonra saraylıların ve ressamın ve nihayet aynanın uzak aydınlığında 

yansıyan bu çehrelerin oluşturduğu bu gözlemlenen nedir? Fakat soru hemen ikiye 

katlanmaktadır: aynanın yansıttığı çehre, aynı zamanda onu seyretmektedir; 

tablonun bütün kişilerine bakanlar, aynı zamanda gözlemlenen bir sahnedirler. 

Tablo bütün olarak, onun için bir sahne olduğu sahneye bakmaktadır.” 

(Foucault,1970). 

Perspektifin mutlak, ideal, değişmez bakış noktası yani ressamın bize anlatacağını 

görmemiz için buyurduğu nokta bu resimde, resmin içinden dışarı doğru yönelen 

bakışlar ile bakış noktasına dönüşür. Resmi bu noktadan izleyen gözlemci özne, 

resmin içindeki bakış hareketleri ile izlenen nesne haline gelmiştir. Ressamın 

tuvalinde ne olduğunu ve tuvaldekinin ne yapmakta olduğunu merak eden gözlenen 

özne, tablonun en arkasında merdivende duran ve hem gerçek resmin sahnesini, hem 

resimdeki bakışlar ile oluşan, gözlemcinin durduğu sahneye bakan adamı fark 

ettiğinde mevcut durumundan yine ötelenerek, nesne haline gelmektedir. Resmin 

mekanı, izleyicinin bulunduğu mekana genişlemekte ve resimde en arkada, 

merdivende duran adamın gördüğü tümel mekan tarafından kapsanmaktadır. Bu gidiş 
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gelişler, özne ve nesne arasındaki salınımlar mekanı ötelemekte, resmin mutlak bakış 

noktasını hem önemseyerek, (çünkü bütün bu gidiş gelişler yanılsamalar bu noktadan 

kaynaklanır) hem de hiçleştirerek (çünkü gözlenilen olduğumuz anda bakışımızın bir 

önemi kalmamıştır) resmin odağına koyar. Resmin içindeki bütün gözlerden 

baktığımızda farklı nesneler ve gerçeklikler, gördüğümüz gerçekliklerin sürekli 

değiştiği ve yanılsamaların oluştuğu bir ortamdan söz edilmektedir. Bütün bu 

gerçeklikler arasında gizli olan şeyi, bilinmeyeni, görülmeyeni, ilk bakışta fark 

edilmeyeni, asıl resmi yapılanı, belki kendimizi aramaktayızdır.  

Las Meninas, bir bakış noktası etrafında gelişen resmin ve izleyicinin bulunduğu 

mekanları bir araya getirerek, bu karmaşık uzay içinde, bakış noktasını 

sorgulamaktadır. Peki bu mutlak ve değişmez merkezi bakış noktası reddedildiğinde 

ne olacaktır? 

Rönesans öncesi batı resmi ve doğu’da Đslami temsil biçimleri merkezi perspektiften 

kasıtlı olarak kaçınmışlardır. Gerçekçi ve figüratif anlamda fiziksel dünyanın ve 

bedenin temsil edilmesi sanıldığı gibi Đslami bir yasak değildir, bu bilinçli bir 

tercihtir. Florenski “benim tezim - bu teze sık sık döneceğiz - sanatsal yaratımda 

perspektifin kullanılmadığı tarihsel dönemlerde, temsili sanat yaratıcılarının 

perspektfi becerememesinin kesinlikle sözkonusu olmadığı, aksine basitçe bunu 

kullanmak istemedikleridir” demektedir (Florenski, 2007). Resim yüzeyi ona bakan 

gözü egemen kılacak şekilde yakınlığın ve uzaklığın, küçüklüğün ve büyüklüğün 

örgütlendiği için merkezi perspektife özgü bir figür arka plan karşıtlığı söz konusu 

değildir. Tersine, ikonalarda, fresklerde ve mozaiklerde olduğu gibi bedenin merkezi 

perspektif ile görülemeyecek yerleri de görülür. Bedenin yalnızca göğsü değil sırtı, 

omzu, yüzün yalnızca önü değil, ensesi boynu bir arada görünür. Bu temsillerde gözü 

sabitlemeyen, sürekli yeni konumlar almaya yönlendiren bir çok merkezlilik 

hakimdir. Bu resimlerde gözle görünmeyen görünür olmakta aslında benzeşmeyen, 

benzeşimin kendisi olmaktadır.  

Merkezi perspektif ile resmedilmiş bir sahne, ufuk çizgisi üzerinde bir noktada 

kesişmek üzere kurgulanmış duvar, tavan ve döşeme gibi elemanlardan oluşan 

fiziksel bir boşluk içinde yer almaktadır. Đzlenen, sabit bir noktadan gözümüzün 

gördüğü gibi resmedilmiş görünenin kendi olduğu, gözün üzerinde iktidarını kurduğu 

bir sahnedir. Minyatürdeki anlatının cereyan ettiği mekan ise aynı zamanda bütün 

resmin fonu olan yer düzlemidir. Toprağıyla, topografyasıyla,  bitki örtüsü ile, iç 
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mekanda ise zemin kaplaması ile üzerinde yürüdüğümüz ‘yer’dir. Resimdeki 

anlatının bağlamını tasvir eden bu fon ilk bakışta benzeşirken, her minyatürde 

farklılaşarak ve resimdeki asıl işlevini koruyarak, üzerinde yaşadığımız ve bağımlı 

olduğumuz dünyaya işaret ederek, benzeşmeyen bir benzeşime dönüşmektedir. 

Resim düzleminin fonu mekanın oluşması için gerekli bir arketiptir. Dünya 

üzerindeki her canlı yere bağımlıdır, hayatını bu düzlem üzerinde ve yerin çekim 

kuvvetine bağlı olarak geçirir. Her şey yerin varlığı ve ona dalalet eden ufuk çizgisi 

ile tanımlanır. Minyatürlerdeki anlatının mekanı da yer kavramına gönderme yapan 

farklı yerlerdir.  

 

Şekil 2.5 : Minyatür, Bağdat (1533-1536) Nasuh’üs Silahi  
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Şekil 2.6 : Minyatür, Eskişehir (1533-1536) Nasuh’üs Silahi  

Yukarıdaki minyatürler Matrakçı Nasuh’un Beyan-ı Menazil adlı eserinde temsil 

ettiği kentlerden ikisine ait görünümdür. (Kanuni Sultan Süleyman’ın 1533-1536 

yılları arasındaki Irak seferinin bir bölümünü içeren Beyan-ı Menazil-i Sefer-i 

Irakeyn-i Sultan Süleyman Han eseri Nasuh’üs Silahi (Matrakçı) tarafından 

hazırlanmıştır.) Bağdat, Kerbela, Diyarbakır, Tatvan, Seyyitgazi, Tebriz, Eskişehir ve 

Đstanbul bu eserde temsil edilen kentlerden bazılarıdır.  Bütün bu temsillerdeki fon 

kentin konumladığı coğrafya olarak görülmektedir. Kentler konumlandıkları ve 

birlikte var oldukları yer düzlemi içinde yani fiziksel bağlamları içinde 

görülmektedir. Matrakçı Nasuh’un minyatürlerindeki, kentlerin fonu yani kentin 

bağlamı dünya üzerinde olduğu gibi her minyatürde farklılaşmaktadır fakat kentin 

içinde bulunduğu ‘yer’e işaret etmektedir. Zaman ve mekan temsili, topografya, bitki 

örtüsü, ulaşım yolları, su kaynakları kent girişleri gibi fiziksel nitelikleri belgelerken, 

minyatüre hakim renk ve doku kentlerin kimliğine ait daha gizemli olan duyular ile 

kavranan mitsel bir özelliği hissettirmektedir. Yer düzlemi üzerinde duran binalar, 

bitkiler, insanlar hayvanlar gibi figürler karakterlerini anlamamıza izin veren ön 

yüzlerinden resmedilmişlerdir. Bu temsiller kentin fiziksel görüntüsüne dair, teknik 

bir haritaya nazaran çok daha fazla ifadeyi bir arada içermektedir. Görünenin 

ardındaki görünmeyeni anlamamıza yardımcı olurlar. 
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Yer düzlemi dışındaki mekan oluşturan elemanlar yani mekanı oluşturan binaların 

duvarları, tavanları, çatıları hangi açıdan bakılırsa bakılsın onlara karakterini 

kazandıran profillerinden resmedilip kompoze edilmişlerdir.  

Minyatürün kendisi de bir nesne ve anlatım aracı olarak bir bağlam içinde 

bulunmaktadır. Bir müzede ya da bir sarayın duvarında bir çerçeve içinde asılı duran, 

bir Rönesans resmi gibi tekil ve yalnız başına izlenmek üzere üretilmiş bir eser 

olmanın ötesinde, minyatür kendi mekanı açısından da bağlamsaldır. Zeynep Sayın 

minyatürün bağlamını şöyle tarif etmektedir. “Minyatür biçimini, minyatürde tasvir 

edilen figürlerin içinde yer aldığı mekan belirler: kitap. Minyatürler kitap gibi 

okunmak üzere örgütlenmişlerdir; duvarda bir çerçeveye asılacaklarına kitabın 

içinde yer alan figürlerle kendi çerçevelerini kendileri çizerler. Bedensel figürler ve 

resim, içinde yer aldıkları mekanla süreklilik oluşturmak üzere tasarlanmıştır. 

Minyatür dışındaki dünyaya işaret ederek kitap ile dünyayı, okur ile gözü birbirine 

eklemlerler.“ (Florenski, 2007). 

Bütün ilişkiselliği içinde minyatür, benzer anlamda Karagöz gölge tiyatrosu, 

hiyeroglifler, hat sanatı böylesine benzeşmeyen bir benzeşimin ortaya çıkmasını 

sağlamaktadır. Temsilin mekanı türdeş, eğrilikten yoksun homojen ve steril bir üç 

boyutlu uzay değil göze geldiğinde bile yakalanamayan bilinmeyenlerin mekanıdır. 

Bu mekan her zaman ve her yerde değişim gösterebilmektedir. Đçinde yer aldığı 

mekana göre biçim değiştirebilen bir temsil anlayışıdır. Örneğin Karagöz gölge 

oyunu bir gölge perdesi kullanılan malzeme ve temsil yöntemine dair yenilenen, 

sürekli farklılaşan bir uzay anlayışının göstergesidir.  

Đstanbul modern sanatlar müzesinde 2009 baharında gösterimde olan ‘Gölgeye 

Övgü’ adlı sergi, gölge tiyatrosu ve animasyon içerikli bir sergidir. Bu sergi çağdaş 

görsel temsil araçlarını bir arada ve yeniden başka bir gözle okumamıza yardımcı 

olmaktadır. Sergideki işleri üretim yöntemlerine göre iki farklı kategoride toplamak 

mümkün. 

Bunlardan ilki gölge tiyatrosu. Gölge tiyatrosu ışığın hareketli elemanlardan geçerek 

temsil düzlemine düşmesi yöntemiyle icra edilmektedir. Biz gölge tiyatrosunu üç 

boyutlu görsellik algımızla iki boyutlu diye nitelendirsek de aslında gölge tiyatrosu 

düzlemsel olmaktan ötede durmaktadır. Sergi içinde geleneksel Karagöz oyunu ve 

Lotte Reininger’in işlerinden görüldüğü üzere düzlemsel resmedilmiş figürlerin 
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resmedildikleri bakış açılarını anlamak zorlaşmaktadır. Karagöz oyunundaki figürler 

yandan resmedilmiş gibi hissedilmelerine rağmen her iki kolları ve bacakları da 

görülmektedir. Karagöz oyunundaki figürlerin yüzlerinin karakterini oluşturan 

gözleri önden temsil edilirken sakalları ve burunları karakterleri ifadeli kılmak adına 

yandan resmedilmişlerdir. Gölge tiyatrosundaki bu yaklaşım izleyiciyi durağan bir 

pozisyon almaktansa olası birçok bakış açısını eşdeğer kılan, birinin diğerine 

üstünlüğünü yaratmaktansa anlatının gücünü arttıracak bir şekle bürünmüş temaşa 

ortaya koymaktadır. 

 

Şekil 2.7 : Karagöz Gölge Oyunu 

 

Şekil 2.8 : Gölge Tiyatrosu,  Lotte Reininger (1899-1981) 
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Lotte Reininger ve Kara Walker’ın bu sergide gösterilen işlerinde figürler dolu siyah 

lekeler olarak resmedilmişlerdir. Karagöz oyununda daha az hareketli olan sessel, 

olaysal, dilsel, sözlü ve müzikli anlatının yanında Reiningerin tiyatrosunda hareket 

göze çarpmaktadır. Kontrastla fondan ayrılan yalın ve dolu figürler, aslında gölgeler, 

hareket kabiliyetleri dolayısıyla anlatıyı güçlendirmektedir. Benzer bir şekilde 

gölgemize bakarken hangi uzvumuzun önde hangisinin arkada olduğunu 

anlamadığımız yanılsama, Reininger’in tiyatrosunda figürleri konturlarından 

yakalasak da derinliği algılamakta bizi zorlamaktadır. Bu bizi var olmayan derinlikte 

bir bakış noktası ve açısı seçme zorunluluğundan kurtarmaktadır. Gölge tiyatrosu 

temsil edilen gerçekliğin önüne geçip kendisi olmak yerine kendisini araçsallaştırıp 

her seferinde bizlere gerçekliğin yeni bir deneyimini sunmaktadır. 

Serginin diğer işlerinden olan kukla tiyatrosu ise kendi gerçekliği üzerinden 

yaşanılan dünyanın temsiline soyunmuş başka bir iletişim aracı olarak görülmektedir. 

 

Şekil 2.9 : Stop-motion animasyon (2008), Katarina Lillqvist 

 

Şekil 2.10 : Stop-motion animasyon, Nathalie Djunberg 
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Nathalie Djunberg ve Katerina Lillqvist’in işleri stop-motion yöntemiyle üretilmiş 

animasyon tiyatrosunun temsil kabiliyetleri açısından çok yönlü işleridir. Tiyatrodaki 

figürler kendi hiper gerçekliklerinde yeni ifade biçimleri üreterek algımızı ve bakış 

açımızı yeniden yorumlamamıza ve başka bir gerçeklik gözlüğüne sahip olmamız 

konusunda bizi zorlamaktadırlar. Ölçeğin farklılaştığı kendi ölçek ve oranlarını 

yaratan bu tiyatro bizi kendi gerçekliğimiz ötesinde başka gerçeklikler içine çekerek 

yeni pozisyonlar almaya yönlendirmektedir. Burada benzeşmeyen benzeşim görülen 

formun ardındaki gerçekliğin devingenliği ve sonsuz ifade olanakları ile göze 

çarpmaktadır. Figürlerin organları gerçek hayattaki benzerlerinden uzak ama farklı 

bir ifade biçimi oluşturmak üzere çeşitlenmiş ve bozulmuş, deforme olmuş 

formlardır. 

Yukarıda sözü edilen sanatsal üretimlerin birer temsil ürünü olarak tanımlanması 

yeterli olmamaktadır. Geleneksel estetik anlayışından farklı bir estetik sunan bu 

üretimler temsilin ötesine geçerler. Oluşturdukları çok boyutlu imge, temsil ettikleri 

ile benzeşmediği için aslında birer tasarımdırlar. Tez kapsamında incelenecek eserler 

bu bağlamda tasarım aracı olarak tanımlanmaktadır. Çağdaş tasarım araçları, kendi 

kuralları ve birer fenomen olarak icra ediliş yöntemleri ile bütüncül ve kapsayıcı 

araçlardır.  Florenski temsil edilen gerçeklik için şunları söylemektedir;"Bütün bu 

nedenlerle biçimler kendi canlılıklarına uygun olarak düşünülmeli ve bu bilgiye 

uygun olarak kendi kendisiyle temsil edilmelidir, sonradan iliştirilmiş perpektif 

kısıtlamaları aracılığıyla değil" (Florenski.2007). 

Tersten perspektif, retina odaklı merkezi perspektifin, gözün buyruğunda yücelttiği 

Öklidyen geometrik uzayın mutlaklığını reddeder. Yalnızca görülen uzayın ötesinden 

diğer duyularımızla algıladığımız bir fizyolojik uzay daha mevcuttur. Fizyolojik uzay 

görmenin, duymanın, koku ve tat almanın, dokunmaya bağlı hissedişin ve bunların 

alt katmanlarının oluşturduğu çok boyutlu bir uzaydır.  

Đnsan durduğu noktanın var olan tek nokta olduğunu ileri süremez. Đnsanın hareketi 

içinde durduğu her nokta dünyanın görünümünü içinde barındıran noktalar 

kümesinin içinde birer elemandırlar. Algının zenginleşmesi bu noktaların 

çoğalmasına bağlıdır. Bakışımız hiçbir zaman sabitlenemez. Bir yerde sabit oturuyor 

da olsak başımız gözlerimiz sürekli hareket etmektedir. Şeylerin kendileri de hareket 

etmektedirler. Donup kalmış bir dünyadan değil, sürekli hareket eden bir dünyadan 

söz edilebilir.  
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Bu bağlamda gelişen devingen ve çok merkezli bir bakış açısı, günümüzde süratle 

değişim geçiren gerçeklikle ilişki kurma ona dahil olma ve müdahale etmede bize 

oldukça işe yarar olanaklar sağlamaktadır. Bugün dünyaya egemen olmak onu tek 

başına yönlendirmenin imkansız olduğu ortadadır. Onun yerine daha özgür, çoğulcu, 

ve çok yönlü bir anlayışa ihtiyaç duyulmaktadır. Zeynep Sayın bunu şöyle ifade 

etmektedir; “Florenski'nin arzusu, yanılsama ve yanıltmaca sayesinde dünyaya 

egemen olmak, onu bir imgede ele geçirmek ve faydacı bir temsile dönüştürmek 

yerine, imgeye hakettiği çok merkezliliği ve karmaşıklığı geri vermektir”(Florenski, 

2007). 

2.3 Çoklu Bakış için Duyuların Keşfi: Bedenle Kavrayış 

Tek noktaya bağlı bakış açısının buyurganlığından kurtulmanın sonucunda muğlak 

bir ortamla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu ortam bir çok bilinmeyenin bir arada 

bulunduğu, karmaşık ve karmaşık olduğu ölçüde insanın merakını cezbeden, peşinde 

koşulan gerçekliğin tam yakalandığı sırada başka bir şeye dönüştüğü devingen bir 

ortamdır. Bu ortamda iz sürmek, adeta her şeyi yeniden keşfediyormuşçasına 

önyargısız, sezgiler ile ilerlemeyi gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte önce kendi 

varlığımızı ve bedenimizi keşfederiz. 

Bakış sabit değildir. Göz hareket eder. Bakışı çerçeveleyen, sınırlayan bir şey varmış 

gibi hissetsek de, göz gördüğü alanın sınırına doğru yönelğinde artık başka bir 

yerden bakmaktadır ve bakışı sınırlayan hiçbir şeyin olmadığını fark eder. Hareket 

etmeye başladığında birbirini izleyen farklı noktalardan bakmaya başlar. Artık 

baktığı şeyler de değişmektedir ve gördüğü şey tek tek karelerden değil zaman içinde 

sürekliliği olan bir akıştan ibarettir. Bu akış içinde sadece kendi bakışımın değil 

etrafımdaki nesnelerin de hareket etmekte, değişmekte olduğunu fark ederim. Dünya 

değişmektedir. Bana kendimi gösteren bir şey ile karşılaştığımda gördüğüm gibi 

görüldüğümün de farkına varırım. Bir bedenim vardır, nesnel dünyadaki diğer 

nesneler gibi. Bu beden bana özne ve nesneleri ayırt etme kabiliyeti vererek beni 

dünyada yönlendirir. Başta yalnızca nesnel olan dünya ve öznel olan benliğim 

bedenimle karşılaşma anında rollerini değişmeye başlar. Özne nesne arasındaki 

ayrım bulanıklaşmaktadır. Bedensel birer izleyici olarak kendimizi bedenimizin 

dışında yalnız başına varolan benlikler (egolar) olarak tanımlamayız. Beden sahip 
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olduğumuz bütün algısal hareketlerimiz için yol göstericidir. Bu yüzden kendimizi 

bir bedene sahip olarak değil, bir beden olarak algılarız.  

“Bir şeyi görmem yeter, ona ulaşmayı bilmem için; bunun sinir mekanizmasında 

nasıl gerçekleştiğini bilmesem bile. Devingen vücudum görünür dünyadan sıyrılır, 

ona dahildir ve bu yüzden ben onu görünürde yönetebilirim. Ayrıca görüşün 

harekete asılı olduğu doğrudur. Ancak baktığımızı görürüz. Gözlerin hiçbir hareketi 

olmasaydı görüş ne olurdu; ve onların hareketi şeyleri nasıl karıştırmazdı?” 

(Merleau-Ponty,2006). Merleau-Ponty bedenin bakıştan ayrılamaz olduğunu 

söylemektedir.  

“Vücudum hem görendir, hem de görünürdür. O ki herşeye bakmaktadır, kendine de 

bakabilir, ve o zaman , gördüğünde kendi görme gücünün öbür yanını tanıyabilir. 

Kendini gören olarak görmektedir; kendine dokunan olarak dokunmaktadır; kendisi 

için görünür ve hissedilirdir.” (Merleau-Ponty,2006). 

Özne ve nesne yer değiştirmesini Michel Foucault’nun Las Meninas yorumu 

üzerinden sorgulamıştık. Resimde izleyicinin, izlenenin ve resmedenin, resmi 

yapılanın belirsizliği ve meraklı gözümüzün izlediği yolda algının sürekli değişmesi, 

bizi bakış noktasında bulunan nesnel bir imge yaratmak adına yadsınan bedene 

götürmektedir.  

Resimdeki ayna metaforu birçok ressamın kendini resmetmek için kullandığı 

birşeydir. “Vücut kendini gören olarak görmektedir; kendine dokunan olarak 

dokunmaktadır; kendisi için görünür ve hissedilirdir” (Merleau-Ponty,2006). 

Gören ve görünen olma hali bizi dünyaya bağlayan şeydir. Gerçekliğe duhul olma bu 

koşulla gerçekleşir. Gören ve görünen olduğumuz anda, özne –nesne muğlaklığında 

dünyaya dahil olmuşuzdur.  

“Görünür ve devingen olarak vücudum şeylerdendir, onlardan biridir, dünyanın 

dokusunda tutulmuştur ve onun tutarlılığı bir şeyinkidir. Ama mademki görmekte ve 

hareket etmektedir şeyleri kendi etrafında tutar, onlar kendisinin bir eki ya da 

uzantısıdır. Onun tenine geçmişlerdir, onun bütüncül tanımına dahildirler ve dünya 

vücudun kumşlından yapılmıştır.” (Merleau-Ponty,2006). 

Merleau-Ponty’nin bahsettiği bedenimizin dünyaya dahil oluşuyla ona müdahale 

ediyor oluşudur. Müdahil olduğumuz anda varlığımızla etrafımıza müdahale ediyor 

hale geliriz. “Ressam dünyaya vücudunu vererek resme dönüştürür, bu töz 
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dönüşümlerini anlamak için, işlem yapan ve şimdi var olan vücudu bulmak gerekir- 

bir uzay parçası, bir işlevler demeti olmayıp bir görüş ve hareket girişikliği olan 

vücudu.” (Merleau-Ponty,2006). 

Beden yalnız gördüğü oranda değil diğer duyuları ile algıladığı oranda dünyaya dahil 

olmaktadır ve ona müdahale etmektedir. Bütüncül bir birliktelik için salt görüş 

indirgeyici olacaktır ve yeterli değildir, bakış açılarını çoğaltacak çok yönlü bir algı 

biçimine ihtiyaç duyulmaktadır. Cisimlerin derinliğini, hızını, yumuşaklığını ve 

sertliğini görürüz. “Cezanne onların kokusunu dahi gördüğümüzü söyler. Eğer bir 

ressam dünyayı ifade etmek isterse, paletindeki renkler bölünmez ve karmaşık bir 

izlenim oluşturmalıdır, yoksa resim sadece bir olasılık olarak kalır ve üretken 

olamaz.”( Merleau-Ponty,2006). 

Duyuların bedensel kavrayıştaki işlevi salt görüşe nazaran daha olasılıkçı bir anlayışı 

mümkün kılar. Juhani Pallasma mimarlığın duyusu metninde görüşün yalnız başına 

yeterli olmadığını dile getirmektedir. Bizi dünyaya bağlayan duyulardan olan işitme 

duyusu için şöyle demektedir.“Görüş bizi yalnızlaştırır oysa işitme bağlılık ve 

birliktelik hissi verir. Görüş katedralin derin karanlıklarında yalnız başına 

dolaşırken, kilise orgunun sesi bizim mekanla olan ilişkimizi hissetmemize yardımcı 

olur. Sirkteki heyecan dolu bir sahneyi endişeli gözlerle izlerken kopan alkış bizi bir 

anda kalabalığa dahil eden şey olur.” (Holl, Pallasma, Gomez, 1994). Duyulan ses 

bizi mekanın ortasına yerleştirir. Bu durum bir şeyi izlemekten ziyade tam ortasında 

olmak, içinde olmaktır. Ses, şeyleri karakterize eden önemli bir duyudur. “Belirli bir 

koku, daha önce görsel hafızamızdan sildiğimiz bir mekana bizi tekrar sokar. Burun 

deliklerimiz bize unutulmuş bir imgeyi tekrar hatırlatır ve bizi hayat dolu hayallere 

daldırır.” (Holl, Pallasma, Gomez, 1994). Tenimiz dokuların ağırlığını, sıcaklığını 

anlamamıza yardımcı olur. Đçtiğimiz kahvenin sıcaklığını avucumuzda hissederiz. 

Sıcak güneşin kavurduğu tenimizde rüzgarın hafif dokunuşlarını hissederiz. Yalın 

ayak dolaştığımız kumsalda dünyanın tenine dokunuruz. Bir meyvenin kokusunu 

duyarız dalından koparırken, tadına bakarız sonra. Pallasma “Bir kapı kolu binanın 

bizimle el sıkıştığı yerdir” demektedir. “Bu dokunsal his bizi zaman ve gelenekle 

buluşturur. Dokunuşların izinde sayısız nesil ile el sıkışırız.” (Holl, Pallasma, 

Gomez, 1994). 

Gerçeklik bu duyuların biri veya ikisi ile kavranamaz. Bedensel kavrayış bütün 

duyularımızla birlikte elde ettiğimiz bütüncül bir kavrayıştır. Nesne de doğası gereği 
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böyle bir kavrayışı zorunlu kılar. “Örneğin limon iki ucu kabarık oval bir biçimdir, 

artı sarı renktir, artı serin bir dokudur, artı ekşi bir tattır…Gene de bu çözümleme 

içimize sinmez çünkü bu nitelikleri ya da özellikleri birbirine bağlayan şeyi 

görmüyoruz bu çözümlemede; limon bütünlüklü bir varlıkmış da bu nitelikler onun 

farklı faklı dışavurumlarıymış gibi gelir bize.” (Merleau-Ponty,2008). Şeylerin 

niteliğine ilişkin bilgi öznenin nesne ile girdiği ilişki içinde ortaya çıkmaktadır. 

Vücudu olan bir özne, bir öz niteliğe sahip nesne ile kurduğu diyalog yoluyla onun 

niteliğini kavrar. Merleau-Ponty bu diyalogu bir bal örneği ile açıklamaktadır. 

“Aheste bir sıvıdır bal; belli bir kıvamı vardır; ele gelir ama tutulur tutulmaz da 

parmakların arasından sinsice sıyrılıverir, ne yapıp edip kendine geri döner. 

Kendisine biçim verilir verilmez dağılmakla kalmaz, onu tutmak isteyenin eline 

yapışarak rolleri tersine çevirir.” (Merleau-Ponty,2008). 

Limon ve bal örneğinde olduğu gibi etrafımızdaki cisimler ve nesneler kendi öz 

nitelikleri bakımından karakterize olurlar. Martin Heidegger bunu ‘şey’in şeyselliği 

olarak tanımlamaktadır. Sanat yapıtının kökenine ilişkin sorgulamalar yapmaktadır. 

Bir şiir, şarkı veya resim olarak sanat yapıtı aslında bir ‘şey’dir, bu yüzden şeysel 

karaktere sahiptirler. Heidegger bu meseleyi bize anlatmak için Van Gogh’un köylü 

ayakkabıları resmini örnek verir. Heidegger’e göre bu ayakkabılar, bu ayakkabıyı 

kullanan köylünün dünyasına aittir. Heidegger’e göre bütün sanat eserleri ‘orada 

oluş’un (Dasein) ortaya çıkması için bir mekan açar. Bu açıklık sabit, sürekliliği olan 

ve her şeyi kapsayan dünyanın içindedir. Sanat eseri aracılığıyla dünyanın içinde 

bulunduğu yaratıcı gerilimi deneyimleriz (Heidegger,1975). 

 

Şekil 2.11 : Bir Çift Ayakkabı (1886) , Vincent Van Gogh (1853-1890) 
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Heidegger nesnelerin işlevsel özellikleri ve şeysel karakterleri ile bir dünya 

yarattıklarını savunurken Merleau-Ponty bu dünyanın nesne ile ilişkiye giren öznenin 

etkileşiminden yani bedensel deneyiminden kaynaklandığını savunur. Şeyler onlarla 

ilişki kurmasak da nesnel niteliklere sahiptirler ama onlar ile ilişkiye girdiğimiz 

andan itibaren dünya üzerinde bir uzam yaratırlar. Deneyimin öncülüğünde oluşan bu 

uzam, gerçekliği anlamak adına farkına varmamız gereken ve bilginin saklı olduğu 

yerdir. Marleau-Ponty bunu şöyle ifade etmektedir; “Duyularımız bize geçerli bir şey 

öğretemez diye, yalnızca tam anlamıyla nesnel bilgi izlenmeye değerdir diye sırt 

çevirdiğimiz çevremizdeki bu dünyayı görmeyi öğreniyoruz böyle böyle. Đçinde 

konumlandığımız uzama yeniden dikkat eder oluyoruz: ancak sınırlı bir perspektiften 

–kendi perspektifimizden –görülen bir uzam bu; bizim barınağımız ama bu uzam; 

onunla kurduğumuz bağlar tensel bağlar; insan tutumlarına ayna tutan belli bir 

varolma biçimi bulguluyoruz neye baksak.” (Merleau-Ponty,2008).  

Duyularımız ile kavranan uzam bize bugünün karmaşık mimarlık ve kent ortamında 

insana dair olan varolma biçimlerini keşfetmek için ihtiyacımız olan şeyleri 

barındırıyor. Bugünün ortamı, bu uzamla ilişki kurmak için duyularımızla yola 

çıktığımız sezgisel yaklaşımlar geliştirmeyi gerekli kılıyor. Sezgisel yaklaşımlar için 

yalnız görülenin değil hissedilenin oluşturduğu uzamları üreten araçlara ihtiyaç 

duyuyoruz.  

Bu çalışma kapsamında değerlendirilecek çağdaş tasarım araçları bu bağlamda 

uzamlar oluşturan araçlardır. Heidegger’in kökenini sorguladığı sanat eserleri gibi bu 

araçlar üzerinden gerçekliğe ulaşmaya, görünenin ardında gizli olan bilgiye, ilk 

bakışta benzeşenin arkasında gizli olan yani benzeşmeyene ulaşmaya çalışılacaktır.
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3.  GÜNÜMÜZÜN KENTSEL ORTAMINI ANLAMAK 

Kentler ilk kurulduğundan beri takas ortamı olarak oluşturulmuştur. Đnsanlığın 

yerleşik düzene geçmesiyle oluşan bu iletişim, birikim, ticaret, alışveriş, üretim ve 

sosyal ilişkiler ortamı geçtiğimiz yüzyıl içinde endüstriyel gelişmenin sonucu olarak 

modernist paradigma içinde şekillenmiştir. Günümüzün kentsel ortamındaki sorunlar 

ve gelişmeler yeni bir paradigmanın şekillenmeye başladığını göstermektedir. 

Sermayenin dolaşımı, yoğun kentleşme, bilimsel gelişmeler, iletişim olanaklarının 

artışı günümüz kentini değiştiren önemli etkenlerdir. Bu gelişmeler öncülüğünde 

kentlere bakış açımız, onlarla kurduğumuz ilişki, kentlerden beklentilerimiz 

değişmektedir. Kentler, dünyayı şekillendiren enerjinin üretim merkezleri olarak 

bugünün sahnesinde başrolde yer alan aktörlerdir. Bu yüzden günümüzde bütün 

çalışma alanları ve bilimsel disiplinlerde kent üzerine çalışmalar yürütülmektedir. 

Felsefeciler, antropologlar, psikologlar, sosyologlar, coğrafyacılar, ekonomistler 

bilimsel alanda kentler üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Kentler, akademik 

ortamın dışındaki kentlilerin de uğraş alanı haline gelmişlerdir. Yönetmenler, 

edebiyatçılar, tiyatrocular, koreograflar, besteciler, ressamlar ve diğer sanatsal 

disiplinler üzerine çalışan birçok sanatçı günümüzün dinamik, üretken ve karmaşık 

bilgi uzamı olan kent için düşünce üretmeye çalışmaktadır.  

Günümüz kentleri yapısalcı bakış açısı ile, belirli anlam sınırları içinde 

değerlendirilemeyecek kadar karmaşık kültürel üretim ortamlarıdır. Ulaşım ağları, 

binalar, parklar, nehirler olarak algılanmanın ötesine gitmektedirler. Kent insan 

varoluşunun izlerini taşıyan bir yapıdır. Günümüz kenti okuma ve deneyimleme ile 

ilişki kurulabilecek çok boyutlu bir yapıdır. Kenti okumak; dilbilim yöntemleri ile 

gösteren ve gösterilen ilişkisi içinde saklı olan göstergenin bilgisinin elde edilmesi 

şeklinde gerçekleşebilmektedir. Yapısalcı yaklaşım bilginin bu ilişki içinde yapılarda 

var olduğu varsayımı ile ilerlemektedir. Post-yapısalcılar bilginin yalnızca yapılar 

içinde hapsedilemeyeceğini savunurlar. Bilginin fenomenolojik olarak deneyimde 

saklı olduğunu düşünürler. Bu yüzden kent okumalarının çoğaltılıp bir çokluk 
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oluşturacak şekilde irdelenmesini savunurlar. Onlar için anlam hiçbir zaman sabit 

değildir. Sürekli değişmektedir.  

Kenti deneyimlemek okumaya nazaran daha etkili bir yöntemdir. Semiyolojik 

yaklaşımlar çevreyi kodlanmış bir sistem olarak görmektedir, görüneni ayrıcalıklı bir 

yere koymaktadır ve insan deneyiminin ontolojik potansiyeline izin vermemektedir 

(Leach,2002). Önceki bölümde kenti anlamak adına geliştirilen bakış açısında ortaya 

konulduğu üzere, bedenle kavrayış, insan deneyiminin bütün duyularının eşliğinde 

daha güçlü ve bütüncül bir algı ortaya çıkarmaktadır.  

Bütün okuma ve deneyimleme ayrımı tartışmalarına rağmen, bu iki yaklaşımın aynı 

anda gerçekleştiğini savunmak ufuk açıcı olabilmektedir. “Semiyolojik ve 

fenomenolojik yaklaşım – kenti anlamada okumak ve deneyimlemek – 

değişebilmektedir ve uzlaşılabilir şeydir. Bu ayrımı keskinleştirmek yerine, ikisi 

arasındaki bağlantıyı önemsemeliyiz. Okumak ve deneyimlemek karşılıklı olarak 

birbirini dışlamamalı; tersine bütünlemelidir. Burada tartışılması gereken 

deneyimlemek ya da okumak değil, deneyimlemek ve okumaktır.”(Leach, 2002).  

Bu yaklaşım kenti anlamada tek yönlü bir anlayışın doğru olmadığını gösterir. Bu da 

kente nasıl baktığımız değil, kimin baktığı sorusunu gündeme getirir. Italo 

Calvino’nun ‘Görünmez Kentler’de önemsediği gibi kent çok katmanlı bir anlam 

bütününe sahiptir. Venedik farklı insanların gözünden okunur ve tekrar okunur ve 

hiçbir okumada aynı şehir olarak kalmaz. Bütün kentler sonsuz sayıda yoruma 

açıktırlar. Anlam çoğul ve tartışmaya açık olmalıdır (Leach, 2002). 

Roland Barthes kentin semiyolojik terimler ile bir dil gibi okunabileceğini ancak 

edebi olarak çözümlenmektense bir dil olarak yaşanması gerektiğini söyler. “Kent 

bir söylemdir; Bu söylem gerçek bir dildir. Kentin kentlilerle konuştuğu, bizim kentle 

konuştuğumuz, içinde olduğumuz ve dolaştığımız kent, ona baktığımız anda 

kullandığımız bir dildir.” (Leach, 2002). Roland Barthes bu dili ve söylemi 

anlayabilmemiz için kent okumalarını çoğaltmamızı söyler. Kentle ilgili sorunların 

çözümü okumaların çokluğu ile aşılabilir. Bu yüzden kenti seven ve okuyanlar, 

rasyonel analizlerin ötesine geçen ve kentin şiirselliğine açılan çeşitli okumalara açık 

olmalıdırlar (Barthes, 1993).  

Bütün bu söylenenler ile ilgili olarak, okumaların yanısıra, kentle kurduğumuz 

ilişkide çok yönlü, çok boyutlu anlam katmanlarına ulaşabilmek için deneyim 
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yollarımızı da çoğaltmalıyız. Günümüzde çağdaş anlamda üretilen sanat eserleri, bu 

bağlamda deneyim elde edebileceğimiz türden araçlardır. Bu araçlar her seferinde 

kente dair yeni deneyimlere olanak tanırlar.  

Kent bu pencereden bakıldığında birden çok aktör tarafından üretilmektedir. Kent bu 

yüzden tasarlayanı belli olmayan muğlak bir yapı olarak algılanmaktadır. 

Tasarlayanın belli olmayışı tasarlayan ve tasarlananın sürekli döngü içinde oluşundan 

kaynaklanır.  

3.1 Tasarlayan Tasarlanan Döngüsü: Günümüz Kentini Kim Tasarlıyor 

Kent, geride bıraktığımız yüzyıl başında modernist paradigma içinden, işlevler 

ağından oluşan fiziksel yapılı çevre olarak görülmekteydi. Bu anlayış insanı da bu 

işlevler doğrultusunda işleyen bir toplum üyesi olarak tanımlamaktaydı. Yüzyılın 

ikinci yarısında güçlenen sermaye ucuz iş gücüne ulaşmak ve ürettiğini pazarlamak 

üzere kenti araçsallaştırmıştır. Yapısal çevre de yine bu anlayış üzerinden ticaret ve 

pazarlama odaklı gelişme göstermiştir. Kentler sermayenin ve rantın ve çıkar 

odaklarının yönlendirmesiyle, avangart modernistlerin ortaya koyduğu insan odaklı 

anlayışının dışına itilmiştir. Modernizmin kavramları pragmatik olarak kullanılmış, 

bu da kendi kavramsal çerçevesi ile çelişen yalancı modernizmi doğurmuştur. 

Günümüz kenti bu bağlamda mimarlar, kent plancıları, kentsel tasarımcılar, yerel 

yönetimler ve yatırımcılar tarafından fiziksel olarak üretilmektedir. Kentin görünen 

fiziksel ortamı, yani görünen yüzü bu bağlamda şekillenmektedir. Görünenin 

ötesinde olanı anlamak için daha derinlikli bir bakış açısına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Winston Churchill; “Biz kentleri şekillendiririz sonra onlar bizi şekillendirir” 

demektedir. Bu durum, kentin insanı, sonrasında insanın kenti şekillendirmesi 

şeklinde sürekli birbirini izleyen bir döngü olarak devam etmektedir. Ancak bu 

döngü bir kısır döngü değil, sürekli eklenerek bilgi üreten bir döngü halidir. 

Kavramsal bağlamda bakıldığında bu ilişki eşzamanlı gerçekleşmektedir. Bu yüzden 

kent her ne kadar sahnede olan aktörleri tarafından şekilleniyor olarak görülse de, 

aslında kenti kavramsal ve anlamsal olarak içinde yaşayan insanlar üretmektedir. 

Kenti içinde yaşayan insanlar şekillendirmektedir. Peki insanlar kenti nasıl 

şekillendirmektedir? 

Modernist kenti mizahi bir dil ile eleştiren Jacques Tati’nin filmleri modern insanın 

kent ile ilişkisini anlatan çarpıcı sinema örnekleridir. Jacques Tati “Oyun Zamanı” 
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(Playtime, 1967) filminin seti için modern bir kent tasarlamış ve inşa etmiştir. Bu 

yalancı kent yukarıda bahsedilen bağlamda üretilmiş bir yalancı-modern Paris 

temsilidir. Cam, çelik ve betondan oluşan bir Paris. Tativille olarak adlandırılan 

filmdeki Tati kent; tarihsellikten, renkten, doğadan, hatıralardan, pislikten 

arındırılmış bir modern kenttir. Filmin ana karakteri bu sterilize edilmiş kentte 

dolaşırken sürekli sorunlar çıkarır, bu sorunlar kentle insanın ilişkisinden doğan 

mizahi bir durumla ortaya çıkan sorunlardır ve genellikle kentin fiziksel 

niteliklerinden ve filmin karakterinin kente olan yabancılığından 

kaynaklanmaktadırlar. Kentteki bütün mekanlar birbirine benzemektedir. Aynı 

nesnel bilgi çerçevesinde üretilmişlerdir. 

Bu yüzden ilk bakışta mekanların kimliğine dair bir şey söylemek mümkün 

olamamaktadır. Ancak filmin işitsel peyzajı, kenti çözümleme adına izleyiciye 

oldukça yardımcı olmaktadır. Karmaşık bir değişken olan ses, kentin farklı 

kısımlarını tanımlar, ayırır. Ses mekana dahil olmada, bedensel kavrayışta duyuların 

başında gelir. Ses bizi mekanın ortasına koyarak ona dahil eder, bağlanma ve 

beraberlik hissi verir. Film süresince kentte bir yabancı olan ve onu ilk defa 

deneyimleyen bir adamı izleriz. Adamın bedeni modern mimarinin otoritesi ile 

mücadele etmektedir. Adam kontrol edilemeyen bir bedene sahiptir. Bu onu 

mekansal bir açmaza sürüklemektedir.  

Lefebvre mimarinin kendine özgü özellikleri olan yaşayan bedenler ürettiğini, 

bedenin hareketi ve varoluşu, görülürlüğü ve mekanı kullanışı değil, yaşamsal olarak 

mekan deneyiminin önemli olduğunu söyler (Lefebvre, 1991). Filmin sonuna doğru 

insanları yönlendiren bütün tabela ve işaretler görmezden gelinir. Kent sakinleri 

kendi içgüdü ve istekleri doğrultusunda hareket etmeyi öğrenmişlerdir. Kent artık bir 

bedenin iz sürdüğü labirent değil, olasılıklar üreten bir zemin olmuştur.  
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Şekil 3.1 : Chicago Kentinin Gece Havadan Görünümü 

Modern kentler homojenleştirme, tek tipleştirme eğiliminde gibi görünseler de 

yeniden üretmeye, tasarlamaya, kişiselleştirmeye yeni kapılar açmaktadır. Tati’nin 

filmi modernizmin içinden bir eleştiri olarak modern kente yaşamın şiirsel etkilerini 

katmak üzere şekillenmiş olumlu bir yaklaşımdır. Benzer bir yaklaşım Guy Debord, 

Henri Lefebvre ve Durumculardan (Situationist International) oluşan bir grup Fransız 

düşünür tarafından ortaya konmaktadır. Çağdaş kentsel gelişimi, sadece imajlar 

üreten boş mekanlar tasarlayan bir disiplin olarak görmüşlerdir ve diğer taraftan kent 

yaşamına irrasyoneli katma uğraşındadırlar (Borden, 2002). Lefebvre, mimarinin 

mekansal olarak insanın öğrenme ve kendini yeniden üretme boşluğu olarak 

görevlendirildiğini düşünür.  

Henri Lefebvre ‘Kent Hakkı’ makalesinde; teorik analizlerin, kentin ekonomik, 

politik ve kültürel anlamda yapılarını, işlevlerini ve formlarını yeniden tanımlamanın 

yanı sıra, kentsel toplumun doğasında olan ihtiyaçları da yeniden tanımlaması 

gerektiğini savunur. Bugüne kadar yalnızca tüketim toplumu anlayışının içinden 

üretilen bireysel ihtiyaçlar ve eğilimler konusunda çalışmalar yapıldı. Yapılan 

çalışmalar da etkili bir şekilde incelenmek yerine tüketimi manipüle etmek için 

kullanıldı (Lefebvre, 1993). Günümüz kentinde bireysel ihtiyaçlar bütün alanlarda 
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gündemin büyük bir kısmını işgal etmektedir. Siyasetçiler bugüne kadar hiç olmadığı 

oranda politik olarak doğru olmak için eleştirilmekte ve bunun için çaba harcamak 

zorunda kalmaktalar. Lefebvre yaratıcı olma, çalışma, bilgiye sahip olma, hayal etme 

ve oyun oynama ihtiyaçlarından bahseder. Bütün bunlar kente dair hakkımızdır. 

Kenti var etmek ve şekillendirmek için sahip olduğumuz haklardır. Günümüzde 

kentle ilgili olan sorunları; kentin ve kentteki yaşam biçimine dair olan sorunları, 

bizler çözeceğizdir. Buradaki bizden kasıt kentle ilgilenenlerdir. Ne yalnız başına 

mimar veya kent plancısı, ne sosyolog, ne ekonomist, ne felsefeci, ne politikacı yeni 

biçimleri yahut ilişkileri ortaya çıkarabilir. Daha basit bir dille konu kent olduğunda 

mimar sosyologdan daha büyük mucizeler yaratamaz. Bunların hiçbiri sosyal 

ilişkileri yaratamaz. Belirli koşullar altında bu profesyoneller yalnızca eğilimlerin 

ifade bulmasına yardımcı olabilirler. Sadece sosyal hayat (praxis) küresel anlamda 

böyle bir güce sahiptir ve böyle bir güce ihtiyaç duyar. Yukarıda bahsedilenler tek 

başına ya da birlikte yolu açabilirler. Dahası yaşam biçimi önerileri hazırlayabilirler 

ya da yaşanmış deneyimlerden icatlar, hatalardan dersler çıkarıp olasılıkların 

oluşmasına olanak tanırlar (Lefebvre, 1993). 

Sanatçılar; kenti içinden izlerler. Kentte gezinerek kentin bilgisini kentin içinden 

deneyimleyerek üretirler. Charles Baudlaire bu durumu ‘flaneur’ ile tanımlar. 

Flaneur kenti anlama, kente müdahil olma ve kenti temsil etme konusunda önemli bir 

kavramdır. Flaneur, kent yaşamının içinde bulunması ve onu kavramsallaştırması 

sebebiyle kentte ikili bir role sahiptir. Sanatçılar da kenti bir flaneur gibi 

dedektifçesine inceler, deneyimler ve bu deneyimlerinin sonucunda kent ile ilgili 

kendi kavramsal, imgesel uzamlarını kentlilerle paylaşırlar. Ürettikleri uzamlar, 

Calvino’nun tasvirindeki Venedik örneğinde olduğu gibi bir kentin birden çok imgesi 

ve dolayısıyla deneyimi, yaşantısı olmaktadırlar. Bu uzamlar, çok boyutlu oldukları 

ve izleyenin de algısı ile şekillenip artiküle oldukları için günümüzün karmaşık 

kentini anlamada, çoğaltıldıkları oranda etkili olan, kenti her defasında yeniden 

üreten, tasarlayan tasarım araçlarıdır.  

Sanatçılar ve aktivistler, bulundukları konum gereği topluma yakın ve politik 

angajmandan uzak duran, toplumsal ve nesnel gerçekleri kendi öznel görüşleri içinde 

değerlendirip, yorumlayabilen, toplumun ilgisini üzerlerinde bulunduran bireyler 

olmaları dolayısıyla ürettikleri fikirler de çoğunlukla tarafsız ve toplum üzerinde 
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etkili olabilmektedir. Bu özellik onların ürettiği işleri de toplumsal gerçeklik 

bağlamında değerli kılmaktadır. 

3.2 Yere ve Yerele Dair Haklar: Kent Kimin Kenti? 

Kenti tasarlayanlar kenti kendilerinin kılabiliyorlar mı? Günümüzde küresel sermaye 

odağında ve etrafında gelişen güçlerin baskısı dolayısıyla oluşan küresel kültür en 

köklü kural ve uygulamalara sahip toplumların yeni nesillerini kendi işleyişi içinde 

sahip oldukları kültürlerinden uzaklaştırmaktadır. Bu küresel kültürel baskının 

karşısında yerel bir takım örgütlenmeler bu etkiye direnç göstermektedirler. Kendi 

onurlarını korumak ve yaşam mekanlarını kendilerinin kılmak için mücadele 

etmektedirler.  

Yaşam mekanlarımızı kendimizin kılmak için uğraş içinde bulunmaktayız. Çoğumuz 

kendi tasarladığımız mekanlarda yaşamasak da, bir mekana dahil olmamızla birlikte 

mekana müdahale etmeye başlarız. Zaman içinde, başında yabancılık çektiğimiz 

mekanlarla aramızda bir ilişki oluşur. Tamamen bir yabancı olarak yerleştiğimiz bir 

otel odasından ayrılırken bile geride bir şey bırakıyormuş gibi hissedebiliriz. Đnsanlar 

yaşadığı kenti terk ederken daha güçlü duygular yaşayabilmekteler. Bu ilişki daha 

büyük ölçekte toplumun kullandığı kent mekanında düşünüldüğünde nasıl bir 

problematikle karşılaşmaktayız? Kent mekanına insanlar nasıl dahil olmaktadır? 

Kent, nasıl insanların olmaktadır? Kentler bizim için nasıl önemli bir ‘yer’ 

olmaktadır? 

Kent mekanı ile ilgili önemli kavramlardan biri ‘yer’ olgusudur. Norberg-Schulz 

günlük yaşamın fenomenlerden oluştuğunu söyler. “Đnsanlardan, hayvanlardan, 

çiçekler, ağaçlar, ormanlar, taşlardan, topraktan, sudan, kentlerden, caddelerden, 

evlerden, kapılardan, pencerelerden ve mobilyalardan oluşur. Güneş, ay ve 

yıldızlardan, savrulup duran bulutlardan, gece ve gündüzden, değişen mevsimlerden 

oluşur. Ve dahası duygular gibi dokunulamayan fenomenlerden oluşur. Bunlar verili 

olan şeylerdir, bunlar bizim varoluşumuzun içeriğidir.” Norbeg-Schulz bütün 

eylemlerin ve olayların bir ‘yer’de vuku bulduğunu söyler. Yerelliğe bağlı olmayan 

bir yerden bahsetmenin mümkün olmadığını, ‘yer’in varoluşumuzun içsel bir kanıtı 

olduğunu söyler. Yer derken neyi kastetmekteyiz? Soyut olarak konum dışında başka 

bir şeyden söz etmekteyiz. Bu şeyler birlikte yerin özü olan çevresel bir karakteri 

belirler. Genel olarak yer bir karakter ya da atmosfer olarak verili olandır 
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(givingness). Bu yüzden yer mekansal ilişkiler gibi hiç bir tekil özelliğe 

indirgeyemeyeceğimiz niteliksel ve bütüncül bir fenomendir (Norberg-Schulz, 1979). 

Norberg-Schulz’un yer kavramı ile yaklaşımları bütüncül niteliksel bir yaklaşıma 

ihtiyaç olduğunu göstermekte yer kavramının tanımına dair ipuçları vermekle birlikte 

günümüzün dinamik ortamında yer kavramını sabitleştirmekte, fiziksel niteliklere ve 

yerelliğe bağlayarak yer kavramını durağanlaştırmaktadır. Bugün küreselleşme etkisi 

ile daha dinamik bir yer kavramından söz etmek gerekmektedir. David Harvey, post-

modern mekandaki yer kavramını varoluşun, çevresel niteliklerin, kolektif hafızanın 

ve toplumun merkezileştiği bir sosyal odak olarak nitelendirir (Harvey, 1997). 

Küreselleşmenin etkileri ile bugün kabul görmüş mekan ve yer tanımları da 

sorgulanıyor. Her bakış açısı mekan ve yer için kendi tanımını üretiyor. Yakın 

zamanda en çok tartışılan kamusal alan, özel alan konusunda bile kesin sınırlar 

oluşamamıştır.  

Pascal Auge (1997), modern kentsel tasarımın insan psikolojisinde ve ilişkilerinde 

oluşturduğu etkileri anlamak için “herhangi bir yer” (any space what ever) kavramını 

öne sürer. Bir “herhangi bir yer” ; bir metro durağı, doktorun bekleme odası, 

havalimanı terminali gibi bir mekan olabilir. Bu insanların geçip gittiği bir anonim 

mekandır. Bu mekanlar önemli mekanların arasında transit geçilen mekanlardır. 

Auge bu mekanlarda insanların kişiliksizleştirildiklerini düşünür. Bu yüzden 

“herhangi bir yer” homojen ve tekilleşmenin karşısında bir mekandır. Deleuze 

Auge’nin tersine bu mekanların anti-tikelleştirme veya homojenleştirme 

yaratmadığını tersine tikelliklerin ve bireyselliklerin ortaya çıkmasına olanak 

sağladığını düşünür (Totaro, 1999). 

Yer, yerellik, aitlik kavramları günlük hayatın içinde ortaya çıkan kavramlardır. Bu 

yüzden sıradan olan önem kazanır. Çünkü sıradan olan kendini kolayca gösterebilir. 

Benzer şekilde günlük sıradanlık da önemlidir. Çünkü bizim algı motor dünyamızda 

önemli bir yeri vardır. Daha olasıdır, etki, tepki arasındaki dengeyi daha az bozar. 

Kendini bir takım şemalardan ve kurallardan kurtararak, yalnız görsel ve sessel 

çıplaklığıyla kalır (Deleuze, 1990). Deleuze sinema üzerinden kavramsallaştırdığı bu 

okumasında filmin mekanı üzerinden bugünün kavramsal mekan algısına dair 

ipuçları sunar. Bu obsesyondan kurtulunduğunda nesneler ve dekor (filmin geçtiği 

çevre) kendi kendilerine var oldukları otonom maddesel gerçekliğe, kendi içlerinde 

önemli oldukları maddesel gerçekliğe kavuşurlar. Ve ortaya çıkan durum artık 
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doğrudan harekete bağlı değildir, algı-motor değildir. Öncelikle görsel ve sesseldir, 

öncelikle duyularla donatılmışlardır. Bu bağlam da mekan da yeni oyuncu ve mekan 

ilişkilerinin üretilmesine ve yeniden yapılandırılmasına yeni olanaklar sağlar. 

Önceden, aktörün hareketini ve oyununu sergilediği bir mekanken, şimdi anlatıya 

hizmet eden bir mekan haline gelir. Algı-motor sistemden bağımsızlaşan görsellik arı 

saf optik ve aural bir görsel olur. Ve zihinsel, yansıma bir imge olarak karşımıza 

çıkar (Colebrook, 2002). ‘Herhangi bir yer’ her zaman her yerde olabilen evrensel 

soyut bir şey değildir. Bu mekan içinde kurulabilecek sonsuz bağlantıyı olası kılması 

sebebiyle homojenliğini kaybetmiş mükemmel özgün bir mekan da değildir, sanal 

ilişkilerin kurulabileceği bir olanaklar mekanıdır (Colebrook, 2002). 

Küresel kitle kültürünün günümüzde sürekli yıktığı, boşalttığı, yeniden yaptığı ve 

işlevlendirdiği, yani değiştirdiği mekanlar bugün Deleuze’ün bakış açısı ile bir ‘oluş’ 

içinde süreklilik içinde dönüşmektedirler. Bu bağlamda geleneksel bakış açısı ile 

Norberg Schulz’un “Yerin Ruhu” (Genius Loci) konseptiyle ortaya koyduğu yer ve 

bir yerin niteliklerine dair anlayış Deleuze’ün yaklaşımıyla günümüzün ortamında 

sorgulanmaktadır. Küresel ortam bambaşka bir ‘yer’ kavramına ihtiyaç duymaktadır. 

Günümüzdeki ‘yer’ kavramı küresel-yerel, genel-tikel, öznel-nesnel diyalektiği 

içinde düşünülmesi gereken bir kavramdır. Yer kavramı ile oldukça ilintili olan ve 

ilksel bir kavram olan ‘ev’ kavramının karşılığı bile, dünya üzerinde farklı yerlerdeki 

insanlar için farklı şeyler ifade edebilmektedir. Kimisi doğduğu, kimisi bir zamanlar 

yaşadığı yeri ev olarak nitelendirirken, kimisi yeryüzündeki her kenti kendi evi 

olarak kabul edebilmektedir. Bu bağlamda yer ve mekan kavramımızı alt üst eden 

küreselleşme olgusu önem kazanmaktadır. Günümüzün yer kavramı yerelliğin ve 

küreselliğin arakesitinde bir yerde bulunmaktadır.   

David Harvey, küresel kültürün, doğurucusu olan sermaye birikiminin ve işleyişinin 

son derece coğrafi bir mesele olduğunu söylemektedir. Belirli bir coğrafi bölgede 

aşırı sermaye birikimi olarak tezahür eden kapitalizm, içsel çelişkilerini aşmak için 

uzamsal çözüme başvurur. Amerika’nın keşfi, ümit burnunun geçilmesi, ticaret 

yollarının açılması ile sömürgelerde burjuvazi yükselişe geçer. Burjuvazi bu araçlar 

sayesinde yerelde siyasal ve ekonomik olarak erke sahip olan feodal güçlerin 

etrafından dolandı, dışarıdan altlarını oydu; onları içeriden bozarak yıktı. Hızlı 

kentleşme yüzünden hem emek gücü hem de üretici güce sahip olanlar mekan içine 

sıkıştırılmıştır. Bu da emeğe ve üretici güce sahip olanları bir araya getirmektedir. 
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Modern iletişim sistemleri de yerel olarak sosyal hak mücadelesi veren grupları bir 

araya getirmektedir (Harvey, 2006). Günümüzdeki küresel-yerel karşıtlığı ve 

gerilimini oluşturan süreç bu şekilde gerçekleşmiştir.  

Chiapas, Meksika’da 1996 yılında Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu neoliberalizme 

karşı ve insanlık için dünya buluşması çağrısında bulundu. Küreselleşen neoliberal 

kapitalizme karşı çıkan herkesin bir araya geleceği bir dizi kıtalararası kongre 

düzenlemeyi önerdiler. Çeşitli açılardan kısmi destek gören bu çağrı, paranın 

gücünün her yerde “onurları incittiğine, dürüstlüğe hakaret ettiğine ve umutları 

katlettiğine” işaret ediyordu. “Ayrıcalık, zenginlik ve dokunulmazlık temerküzünden 

ibaret olan ve şimdi neoliberalizm olarak adlandırılan tarihi suç, sefalet ve 

çaresizliği demokratikleştirdi.” Zapatistalara göre ‘küreselleşme’, ‘katleden ve 

unutan’ sermayenin ‘modern savaşı’ idi. Neoliberalizm bize “insanlık yerine borsa 

değer endekslerini, onur yerine sefaletin küreselleşmesini, umut yerine boşluk, 

yaşam yerine terör enternasyonelini” sunar. Bu terör enternasoyneline karşı “umut 

enternasyonelini yeşertmeliyiz” dediler. Zapatistalar modern iletişim araçlarını çok 

iyi kullanabildiler. Toplumsal hareketlerin emekçi hakları, insan hakları, kadın 

hakları, çevre adaleti ve benzer konularda uluslar arası kampanyalar için bir 

mobilizasyon aracı olarak interneti nasıl kullanabileceklerini gösterdiler (Harvey, 

2006). Zapatistaların eylemleri küresel kültürün baskısına karşı insanlığı, küresel 

sermayenin araçlarını kullanarak bilgilendirmesi ve küreselleşme içinde de yerelliğin 

olabileceğinden söz etmesi açısından önemlidir. Küresel ve yerel tartışmalarının 

başka bir boyuta taşındığını göstermesi açısından kritiktir. Đkisi arasında bir ayrım ve 

çatışma değil, birliktelik ve uzlaşma olabileceğini göstermektedir. 
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Şekil 3.2 : Müzisyen, Kenti Bir Đletişim ve Paylaşım Ortamı Haline Getirmektedir. 

Henri Lefebvre, Mekanın Üretimi’nde (Production of Space) ilgimizi mekandaki 

şeylere vermektense mekanın kendisinin üretimine vermemiz gerektiğini söyler. 

Kent mekanını üç ana kavramsal mekana ayırır. Đlki günlük gerçeklik (günlük rutin) 

ve kentsel gerçeklikten (kentteki iş yaşamı, özel yaşam ve eğlence arasındaki ağ ve 

yollar) oluşur. Đkincisi mekanın temsilleridir, yani kavramsallaştırılmış mekandır; 

bilim adamlarının, coğrafyacıların, kent plancılarının, teknokratların tasarladığı 

mekandır. Üçüncüsü de temsil edilen mekandır. Kentin birleştirilmiş imajları, 

sembolleri ve hatta kent sakinlerinin ve kullanıcılarının, dahası bazı sanatçıların ve 

belki de tasvir etmeye heves eden ve tasvir etmenin ötesine geçen bir kısım 

yazarların ve filozofların mekanıdır (Lefebvre, 1991). Lefebvre mekanın temsillerini 

Rönesans ressamlarının yaptığı perspektife dayalı temsillerde olduğu gibi akla ve 

görselliğe dayalı, teknik bilgi yardımıyla oluşturulmuş nesnel verilere dayalı 

temsiller olarak görür. Bunu görselliğin mantığı olarak tanımlar. Temsil edilen 

mekanı yaşanan mekan olarak görür. Bu mekanlar konuşur, bir çekirdekleri veya 

merkezleri vardır; ego, yatak, yatak odası, ev ya da meydanlar, kiliseler, mezarlıklar. 

Tutkunun, hareketin ve yaşanmış durumların olduğu yeri kucaklayan şeylerdir ve bu 

yüzden zamana gönderme yaparlar. Sonuç olarak çok farklı yollarla nitelendirilebilir. 

Yönelimsel, durumsal, ilişkisel olabilir, çünkü akışkan niteliksel ve dinamiktir. 
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Lefebvre mekanın temsillerinin mekanın üretiminde temel ve özellikle ilham veren 

bir rol oynadığını söyler. Lefebvre algılanan, tasarlanan ve yaşanan olarak üç ana 

kavramsal bölüme ayırdığı mekanların, kent mekanının üretiminde farklı 

birliktelikler kurarak rol aldığını savunur. Bu mekanlar içindeki yaşanan anlar hiçbir 

zaman sabit ve değişmez değildir.  

Lefebvre’in yaklaşımıyla yaşanan yani temsil edilen mekan anlayışı gündeme 

gelmiştir. Bugün kentlerin şekillenmesinde, kentlilerin, kente karşı duyarlı olanların 

tasarladıkları eserler ve tasarlama yöntemleri ile oluşturdukları yaşanan mekan, 

kentlerin nasıl tasarlandığını anlamada bize yol gösteren önemli bir kavramdır. 

Kentler Lefebvre’in tanımladığı bu yaşanan mekan üzerinden kentliler tarafından 

yaşanmakta, üretilmekte ve üretilen tekrar yaşanmaktadır. Kent bir yaşantının bütün 

yönleri ve şeyleri ile buluştuğu sosyal merkeziliktir. Bu sosyal merkezilik de kente 

karşı sorumlu ve duyarlı olan kentliler tarafından üretilmektedir. 

Günümüz kentini anlamak, ona dahil olmak ve dahil olduğumuz oranda müdahale 

etmekten geçmektedir. Kent içinden yaşanarak yani deneyimleyerek ve sosyal yaşam 

pratikleri içinden okunarak yeniden üretilmektedir. Lefebvre’in anlatmaya çalıştığı 

kentin temsilleri bu bağlamda kentin deneyimi ve okunması ile üretilen temsillerdir. 

Bu tez çalışması bağlamında kenti okumak için önerilen okuma yöntemi, farklı bir 

bakış açısı ile düşünme biçimleri de kentin yeni temsillerini üretmek ve üretilen kent 

temsilleri üzerinden kenti yeniden deneyimlemek üzere bugün önem kazanmaktadır. 

Kenti kendinin kılmak, kente sahip olmak isteyen kentlinin ürettiği temsillerdir. Bu 

temsiller mutlak bir çerçeve çizmek yerine olası yeni fikirlerin ve deneyimlerin 

oluşmasına olanak tanıyacak kent tasarımlarıdır. Günümüzün kenti bu temsillerin, 

tasarımların çoğaltılması ile anlam kazanacak ve kentin asıl sahibi olan onu 

şekillendiren kentlinin kendisi olacaktır. Bugünün ‘yer’ kavramı kentte bu minvalde 

anlam kazanmaktadır.   
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4.  GÜNÜMÜZ KENTĐNĐ OKUMAK ĐÇĐN ÇAĞDAŞ TASARIM ARAÇLARI 

Lefebvre’in yaşanan mekan içinde nitelendirdiği kent temsilleri, yani –bu 

çalışmadaki yeri ile– tasarım araçları, kenti tasarlayanların ürettikleri araçlar olmaları 

ve kentin yaşantısının içinden üretilmiş olmaları dolayısıyla, günümüz kentini 

anlamada bize yardımcı olmaktadırlar. Heidegger’in yaklaşımıyla bu araçlar, bütün 

ilişkiselliği ile bir fenomeni ortaya koyarlar. Bu ilişkisellik bir uzamdır ve bu 

uzamlar, çok boyutlu olmaları ve izleyenin de algısı ile şekillenip, çoğalarak 

büyüdükleri için günümüzün karmaşık kentini anlamada, çoğaltıldıkları oranda etkili 

olan, kenti her defasında yeniden üreten, tasarlayan tasarım araçlarıdır. Günlük rutini 

içinde kent yaşantısı, tek bir bakış açısıyla, görünenin mantıksallığı içinde 

anlaşılamayacak derecede karmaşıktır. Kentin yaşanan mekanı, niceliksel değerler ile 

Kartezyen düşünce yönteminin içinden, güvenli bir bölgede, önceden belirlenmiş 

koşullar altında ve öngörülerle belirlenemeyecek kadar muğlaktır. Bu yüzden tek bir 

bakış açısı yerine çoklu bakış açısını gerektirmektedir. Kentteki problemin 

şekillenişine göre değişecek dinamik bir görüş, kentin yaşanan mekanını keşfetmek 

üzere tasarım araçları üzerinden iz sürebilir. Bu da önceden kabul edilen veriler 

üzerinden bilinçli bir hareketle değil, sezgisel bir bilinçle kavramayı 

gerektirmektedir. Çağdaş tasarım araçları öznel ve bireysel üretimler oldukları için 

belirlenmiş bir bakış noktası yerine, sürekli yeniden konumlandırmayı zorunlu 

kılmaktadır. Her ne kadar öznel ve tikel üretimler olsalar da; genel, toplumsal, 

evrensel gerçeklerle, yani nesnel olanla kurdukları ilişki düşünüldüğünde kişisel 

olanın ötesine geçmektedirler. Bu yüzden öznel bir veri olarak değerlendirmek 

yerine, üretilen işlerin genel ve evrensel değerlere açılan yönleri önem 

kazanmaktadır. Kentin yaşayan yüzü olarak ürettikleri uzamlarının içinde, bedenle 

kavrayışı ve bütün duyularımızla keşfedilmeyi beklemektedirler.  

Günümüz kentinin en büyük sorunsallarından biri olan yerel-küresel gerilimini 

içinden anlayabileceğimiz çok boyutlu uzamlar üretmektedirler. Üretildikleri ve 

kolektif olarak kabul edildikleri oranda kenti dönüştürdükleri için, kentin 

tasarımında, yani kavramsal olarak kurgulanmasında, başrolü kente duyarlı olan 
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kentlinin kendine vermektedirler. Rant, çıkar, ve ticari kaygıdan ziyade günlük 

hayatın gerekleri ve işleyişi, dinamikleri doğrultusunda kenti şekillendirmektedirler.  

Günümüzde kent üzerine sanat alanında çok sayıda eser üretilmektedir. Roman, 

öykü, şiir gibi yazılı eserler; resim, grafik, fotoğraf, heykel, seramik gibi plastik sanat 

dallarında kentten ilham alan eserler üretilmektedir. Bunun yanında kompozitörler de 

kentle ilişki kuran müzik kompozisyonları üretmektedirler; ancak bu eserler kentle 

ilgili deneyim elde etmek ve elde ettiğimiz deneyimden kentle ilgili okumalar 

yapabileceğimiz, hem öznel hem nesnel gerçekleri bir arada görebileceğimiz eserler 

olamamaktadırlar. Kentle ilgili bir araştırma çalışması için deneyimle ve yorumlama 

ile bilgi üretebileceğimiz araçlara ihtiyacımız vardır. Bu tez çalışması bağlamında 

kenti okumak için seçilen tasarım araçları, bize kentin yeni deneyimlerini 

sunabilecek, kentte gizli olanı keşfetmemizi sağlayabilecek araçlar oldukları için bu 

tez çalışması içinde yer almalarına karar verilmiştir. Çok boyutlu ve bütüncül bir 

çalışma yürütmek için bizi yeni bakış açıları almaya zorlayacak, bedenle 

kavrayabileceğimiz, yani bütün duyularımıza hitap eden ve izleyicisini ilişki kuran 

bir özne olarak değil özne nesne ayrımının bulanıklaştığı beden kavramı içinde kabul 

ederek üretilmiş araçlardır. Sinematografi kurgusu ve kurguyu deneyimleyen, bizim 

de deneyimlememize olanak tanıyan oyuncuları ile kendi kentsel yaşantımızda 

karşılaşamadığımız durumları deneyimlememize olanak tanıyan, görselliğin yanında 

sessel ve mekansal bir araçtır. Koreografi de özne nesne yer değiştirmesini 

deneyimleyebileceğimiz bedenlerin değişimde olduğu çok boyutlu biz tasarım aracı 

olması dolayısı ile kenti anlamada bize yardımcı olmaktadır. Günümüzde içerik ve 

bağlam tartışmalarına konu olan sanat eseri, yerleştirme işleri kentle içiçe geçmek, 

kentte gizli olanın ortaya çıkması için yeni deneyimler yaratmaya çalışmaktadır. Bu 

bağlamda incelenecek bir kentsel yerleştirme sanatı üzerinden kent okuması 

yapılacaktır.  

4.1 Sinematografi: Türk Sineması Üzerinden Haydarpaşa Tren Garı Okuması 

Çağdaş tasarım aracı olarak bu tez çalışması kapsamında örnek olabilecek üç farklı 

çalışma hazırlandı. Bunların ilki sinemayı tasarım aracı olarak görmektedir. Sinema, 

cinéma olarak Fransızca cinématographe’nin kısaltılmışıdır. Etimolojik olarak 

orijinali Yunanca kinema (Hareket), kinein (hareket etmek) kelimelerinden gelir. 

Üretim yöntemi esasınca art arda eklenmiş hareketsiz görüntülerin hareket eder gibi 
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görünmesidir. Üretimi açısından nesnenin birçok görünümünü zaman içinde bir 

arada sunduğu düşünüldüğünde, çoklu bakış açısına sahip olsa da yönetmenin 

buyurduğu hareketli ya da sabit bir noktadan görünen nesnelerin temsili olduğu için 

oldukça öznel bir üretim yöntemidir. Deleuze’ün bakış açısıyla, sinematik olanı 

anlamak için sinemanın nasıl işlediğine bakmak gerekir. Sinema, belirli sayıda 

görüntüyü alır ve bir sekans oluşturmak üzere birleştirir, kameranın insansı olmayan 

gözünü kullanarak oluşturduğu sekansları keser ve birleştirir. Böylelikle birbiri ile 

çekişen bakış noktaları ve açıları oluşturur. Sinemayı sinematik yapan herhangi bir 

izleyicinin gözünden görülen sekansların özgürleşmesidir, öyle ki sinemanın tesiri 

‘herhangi bir bakış’ noktasından sunuluyor olmasından kaynaklanır (Colebrook, 

2002). Sinema yalnız görsellikle sınırlı olmayışı nedeniyle, sessel nitelikleri, anlatısı, 

hikayesi, kurgusu ile çok yönlü bir tasarım aracıdır. Günümüz sinemasında ses ve 

müzik oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Sessellik ve görsellik sinemada bir arada 

sunulduğu için çarpıcı olabilmektedir. 

Đstanbul kentinde günümüzde tartışılan konulardan biri işlev ve ihtiyaç değişikliği ile 

atıl kalan endüstri alanlarının yeniden işlevlendirilmesidir. Bir kentin kentsel 

kimliğinde ve toplumsal belleğinde yer eden mekanların değişimi ve dönüşümü 

süreci birçok gerilimi içinde barındıran bir süreçtir. Günümüzde bu bağlamda 

tartışılan kentsel sürdürülebilirlik, süreklilik ve değişimi içine alan bir sorunsaldır. 

Kent dönüşüm geçirirken değişenler ve değişmeden kalanlar olacaktır. Yeniden 

işlevlendirme süreci kentsel kimliğin ve toplumsal belleğin sürdürülmesi 

sorunsallarını ardında bırakamaz, bunlar ile yüzleşmek zorundadır. Bu sürece örnek 

olarak; gar işlevinin başka bir yere taşınmasının gündeme gelmesi ile Haydarpaşa 

limanı bölgesinde bulunan Haydarpaşa Tren Garı’nın nasıl sürdürüleceği sorusu 

tartışılır olmuştur. Liman bölgesi yatırımcılara satılmak suretiyle rant getirecek bir 

bölgeye dönüştürülmeye çalışılmıştır. Gökdelenleri ile bir ‘Manhattan’ imajı ya da su 

ile ilişkisi ile bir ‘Venedik’ imajı yaratan spekülatif projeler önerilmiştir. Haydarpaşa 

Garı’nın işlevinin otel olarak değiştirilmesi gibi öneriler de sunulmuştur. Đstanbul 

gibi karakteristik bir kent için yalnızca mizahi olarak nitelendirilebilecek bu öneriler 

kentliler tarafından uzun süre gündemi meşgul eden tartışmalarla, eylemlerle, 

protestolarla tepki görmüştür. Harem otogarından Kadıköy rıhtımına kadar 

Haydarpaşa Garı’nı da içine alan bir alan ulusal mimari proje yarışmasına açılmış, 

yarışma sonucunda elde edilen projelerin de problemi çözemediği anlaşılmıştır. 



 
48 

Günümüz ortamında, Đstanbul kentinde atıl duran ve yeniden işlevlendirilip kentin 

kullanımına sokulmayı bekleyen oldukça büyük bir alan ve bu alanın bir ucunda 

bulunan gar binası bugün sürdürülebilirlik bağlamında fikir üretmeyi beklemektedir. 

Demiryolu hattının yenilenmesi ve garın başka bir yere taşınması ile Haydarpaşa 

Gar’ı atıl duruma gelecektir. Birçok tehdidi içinde barındıran değişim sürecini 

Đstanbul kenti için bir fırsata dönüştürmek için mekanın sahip olduğu nitelikler ile 

ilgili bir araştırmaya ihtiyaç vardır.  

Garın dönüşümü ve değişimi tartışmalarında en çok bahsedilen kavramlar, kentsel ve 

toplumsal bellekti. Sinema, kurgusu, anlatısı, üretilişi ve izlenmesi açısından kent 

bütününün önemli bir parçasıdır. Sinema yayınlanması ile toplumsal bellekte yer 

eder. Nisyan ile malul olan beşerin hafızasının biraz olsun tazelenmesine yardımcı 

olur. Bu yüzden sinema üzerinde yapılacak bir okumanın, gar binasının dönüşüm 

sürecine ve sonucundaki durumuna ilişkin bir yol gösterici olabileceği 

düşünülmüştür. Haydarpaşa Garı, gar binasını mekan olarak seçmiş 1960’ların 

toplumcu gerçekçi Türk sinemasından günümüzün bireysel hak ve eğilimlerinin 

şekillendirdiği güncel Türk sinemasına, film örnekleri üzerinden okunacaktır. Bu 

okumada amaç Haydarpaşa Garı’nın fenomeni çevresinde sahip olduğu özniteliklere 

dair bir keşif yapmak ve garın değişim dönüşüm sürecine ışık tutacak kavramsal 

öngörü oluşturabilmektir.  

 

Şekil 4.1 : Doğu Yönünden Haydarpaşa Garı’nın Görünüşü 
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Haydarpaşa Garı, Đstanbul’un toplumsal belleğinde 1960’lar sonrasında, kırsal 

alandaki ekonomik sorunlar ve kentteki işgücü ihtiyacı nedeniyle oluşan kente göç 

hareketinin simgesi haline gelmiştir. Haydarpaşa Đstanbul’un Anadolu’ya ve 

Anadolu’nun Đstanbul’a açılan kapısıdır.  

4.1.1 Gelin, 1973, Yönetmen: Lütfi Ömer Akad 

 

Şekil 4.2 : ‘Gelin’ filmi afişi 

Gelin, Lütfi Ö. AKAD’ın Gelin, Düğün, Diyet üçlemesinin ilk filmidir. Birbirinden 

bağımsız hikayelerin anlatıldığı üçleme, göç olgusu ve kente göç edenlerin kentteki 

yaşantısının ve karşılaştıkları güçlüklerin anlatıldığı dramatik filmlerden oluşur. 

Gelin ekonomik nedenler ile Đstanbul’a göç eden bir ailenin dramatik hikayesidir. 

Đstanbul’da para kazanmak ve tutunmak için geçim mücadelesi veren bir ailenin 

karşılaştığı güçlükler ve dramatik olayların anlatıldığı bir filmdir.  

Film Haydarpaşa Garı’na Anadolu’dan gelen bir trenin yanaşması ile başlar. Peronlar 

oldukça kalabalıktır. Đstanbul’a kısa bir zaman önce gelmiş ve yerleşmiş ailenin bir 

ferdi olan Hıdır (Kamuran Usluer), Đstanbul’a yeni gelen Meryem (Hülya Koçyiğit), 

kocası Veli (Kerem Yılmazer) ve oğulları Osman’ı (Kahraman Kral) Haydarpaşa’da 

trenden inerken karşılar. Bu sahne hem filmin, hem de Đstanbul’da yaşanacak 

hikayenin başladığı noktadır. Gar binasından çıkarlar ve yolcu vapuruna binmek 

üzere iskelede beklerler. Denizi ilk defa gören çocuk annesine gemiyi göstererek ne 

olduğunu sorar. Hıdır onun bir gemi olduğunu birazdan ona bineceklerini söyler. 

Vapur iskeleye yanaşır. Sonraki sahnede gemi boğazda görünür. Hıdır Đstanbul’a 

yeni gelen aileye eliyle semtleri göstererek anlatmaktadır. Meryem kafa karışıklığı ve 

heyecan içinde etrafına bakmaktadır.  
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Gelin göç olgusunu anlatan önemli bir filmdir. 1960’lar sonrasındaki göç hareketi, 

kentin kültüründe ve sosyal ortamında önemli değişikliklere neden olmuş ve bu olgu 

Türk sinemasına çokça konu olmuştur.  

Kente göç hikayeleri hep Haydarpaşa Garı’nda başlar. Anadolu’da görsel iletişimin 

yaygın olmadığı bir tarihte, Đstanbul kenti ile ilgili hiçbir öngörüsü, bilgisi olmayan 

yabancı, Đstanbul ile ilk defa tren garında karşılaşır. Meryem ve ailesi Đstanbul 

hakkında yalnızca duydukları ile ilgili bilgi sahibidirler. Daha önce Đstanbul’a 

gelmedikleri için hiçbir deneyimleri yoktur. Büyük bir kentin nasıl olabileceğine dair 

kesin bir fikirleri de yoktur. Kent hakkındaki ilk izlenimleri onunla karşılaştıkları 

anda oluşmaya başlar. Bu karşılaşma ile bilgi toplamaya başlarlar. Bu yüzden 

şaşkındırlar. Daha önce hiç bulunmadıkları bir yerdedirler. Yaşanan, ilksel bir 

deneyimdir. Tamamen bambaşka bir yerden gelerek, önceki hayatından çok farklı 

birçok şey ile aynı anda karşılaşmaktadırlar. Bu durum oyuncuların gözlerindeki 

şaşkınlıktan anlaşılabilen kafa karışıklığının nedenidir.  Tren garı, köylerinden kente 

yolculuklarında, kente dahil olmadan ilk defa deneyimlekleri bir eşiktir. Tren 

yolculuğu boyunca köyü ve Đstanbul arasında - ne köyünde, ne de kentte – kendini ait 

hissetmediği, geçici bir aralıkta bulunurlar. Bu aradalık durumunun deneyimi, kenti 

algısı ve bu algı ile üretilecek olan bilgi ve malumat için doğurgan bir aralıktır. 

Aklın, aradalık deneyimi içinde gel-gitler yaptığı, geçmişi ve geleceği aynı anda 

sorguladığı bir aralıktır. Mekan, bu aralıkta algılayan ile iletişim geçer, Heidegger’in 

tanımlamasıyla varlığın (dasein) vücut bulduğu ‘yer’ olur. Buradaki yer kentte 

görünenin ardında olan, ilk bakışta ele gelmeyen bir fenomen olarak ortaya çıkar. 

Kentin içinde yaşayanlar olarak belki her gün gördüğümüz Haydarpaşa Garı ilk 

karşılaşma deneyimi içinde bir eşik olarak algılanır. Bir eşik olarak mekan kentle 

ilgili hiçbir şey bilmeksizin tanışma olanaklarını sunar. Anadolu’dan gelindiğinde 

Đstanbul bu eşikte başlar.  
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4.1.2 Gurbet Kuşları, 1964, Yönetmen: Halit Refiğ 

 

Şekil 4.3 : ‘Gurbet Kuşları’ filmi afişi 

Gurbet Kuşları, Orhan Kemal’in; Đstanbul’un 1960’lı yıllarda almaya başladığı göçle 

birlikte gecekondulaşmanın ilk filizlerinin atıldığı, dönemin politik ortamının, bu 

ortamın yarattığı toplumsal yapının ve kimliklerinin panoramasını yansıtan yönetmen 

Halit Refiğ tarafından sinemaya uyarlanmış hikayesidir.  

Đstanbul’a Maraş’tan ekonomik nedenler ile göç eden Bakırcıoğlu ailesinin 

Đstanbul’daki hikayesidir. Bakırcıoğlu ailesi bir ev kiralayıp çalışmaya başlar. Başta 

bir arada görünen aile, filmin sonuna doğru Đstanbul’un karmaşık kent yaşantısı 

içinde başka yönlere dağılırlar. Bekledikleri zenginliğe sahip olamazlar. Aile 

ilişkileri kopma noktasına gelir. Đstanbul’daki yaşantıları, kızlarının dramatik bir 

şekilde intiharı sonucu köye dönme kararı ile son bulur. Filmin sonunda üniversitede 

okumaya başlayan oğulları, ailesini Haydarpaşa Garı’nda köylerine uğurlar. 

Bakırcıoğlu ailesinin altı üyesi Maraş-Adana-Kayseri-Ankara istikametinden gelen 

bir trenden inerler. Đstanbul ile tanışmaya hazırlanırlar. Ailenin reisi Tahir, aile 

üyelerini sayıp, bir eksik var mı diye kontrol eder. Tahir “Dikkat edin birbirimizi 

yitirmeyelim, Đstanbul’da şakaya gelmez bu iş” derken Đstanbul ile ilgili öngörüsünü 

dile getirir. Bu cümle filmin en başında, olabileceklere dair bir ipucu verir. Daha 

sonra ailenin diğer fertleri tarafından dile getirilenler, Đstanbul’daki gelecek 

yaşantılarına dair umutları gösterir; “Allah’ın izniyle Şah olacağız Đstanbul’da Şah!” 

“Bu kadar insan sırt sırta verdik mi kolay” ,”Dağları bedesten ederiz vallahi”.  

Peronlardan ve gar binasının içinden geçip Haydarpaşa Garı’nın merdivenlerinden 

denize doğru inerler ve gar binası önündeki iskeleye gelirler. Bu sahnede, 

Haydarpaşa Garı varlığı ile göç edenlerin göç olgusunun bir tanığı olarak görünür. 
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Kente yabancı olan göçmenlerin oluşturduğu kalabalık garın merdivenlerinde 

görülmektedir. Bundan sonra karşılaşılan Đstanbul imgesi vapurlardır. Vapuru bu 

kadar yakından görünce şaşırırlar. Fethetmeye geldikleri bu güzel şehri izlerler. 

Ailenin reisi olan Tahir ailenin hikayesini ve Đstanbul’a dair planlarını ve ümitlerini 

izleyiciye aktarır. “Maraş’ta işlerimiz bozulunca dükkanı, dede yadigarı bahçeleri 

satıp, savmaya mecbur kaldık. Artık taşı toprağı altın Đstanbul’a dört elle 

sarılmaktan başka çaremiz yok. Bir tamirci dükkanı açıp büyük oğlum Selim ve 

Murat’la işletecektik. Küçük oğlum Kemal liseyi bitirmişti, üniversiteye girmek 

istiyordu. Kızım Fatma ise evde anasının işlerine yardım edecekti. Selim ile daha 

evvel buraya gelip kesemize uygun bir ev bellemiştik.” 

Gurbet Kuşları, izleyiciye bir yabancının kente dahil olması ile yaşadığı deneyimi 

aktarır. Bakırcıoğlu ailesi, sadece ismen bildikleri bir şehre yerleşecektir. Hikaye 

kent yaşamına dahil olmanın hikayesidir ve bu dahil olma süreci Haydarpaşa 

Garı’nda başlar. Đstanbul’a geliş ve kente ilk gelenin dahil olmasının bir ritüel gibi 

gerçekleşen deneyimi bu filmde kaydedilmiştir. Haydarpaşa Tren Garı’na gelen 

trenden inip, garın içinden geçilir ve denize doğru merdivenlerinden inilir, Avrupa 

yakasına vapurla geçilir. Đstanbul’da yaşamaya başladıktan sonra Bakrıcıoğlu ailesi 

fertleri gelenek, görenek ve inanışlarından çok şey kaybederler. Đstanbul’a 

yerleştikten sonra yaşadıkları alışılmadık hayat, aileyi içinde bulunmaktan 

korktukları durumlara sürükler. Ailenin en küçüğü olan kız kardeşlerinin intiharından 

sonra memleketlerine dönmeye karar verirler. Đstanbul’u yine Haydarpaşa’da terk 

edeceklerdir. Filmin son sahnesinde tren garı demir yolunun olduğu doğu tarafından 

görülür ve istasyona bir tren yanaşır. Üniversiteye giden oğulları Orhan, kız arkadaşı 

ile ailesini uğurlamaktadır. Orhan ve Ayla uğurladıktan sonra geri dönerken 

Bakırcıoğlu ailesi gibi benzer umutlar ve beklentilerle Đstanbul’a gelen başka bir aile 

görülür. Filmin kaydedildiği yıllar, benzer göç olaylarının tekrarlandığı yıllardır. Bu 

yıllarda Đstanbul’a geliş yolu Haydarpaşa’dan geçer. Gurbet Kuşları filmi burada 

başlar ve biter. Đstanbul’a filmin son sahnesinde gelen aile o günler için sıradan olan 

hikayenin tekrarını gösterir. Haydarpaşa Tren Garı bu hikayelerin toplamıyla toplum 

ve kent belleğinde yer edinir. 

Haydarpaşa Garı konumu, bağlantıları ve dönemin ekonomik ve sosyal olaylarının 

getirdiği işlev ve anlamları ile Đstanbul’a dahil olma ritüelinde – bu deneyim bir ritüel 

gibi gerçekleşir – bir eşik, bir kapı rolü oynar. Trenden peronda inilir, heybetli 
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binanın altına girilir, Boğaz’a açılan kapılardan geçilir ve merdivenlerden iskeleye 

inilir. Vapur’la Avrupa Yakası’na geçerken yeni geldiğiniz şehri tam ortasından ve 

360 derecelik bir bakış açısı ile görürsünüz. Art arda gerçekleşen bu farklı mekan 

deneyimleri toplamında bir ritüel olarak nitelendirilebilecek daha önce hiç 

yaşanmamış yeni bir deneyim şansı verir. Kentle ilgili düşünceler bu aralıkta 

şekillenir. Đnsan şaşkınlık içinde, bütün uyaranlara açık, sezgileri güçlü bir şekilde 

etrafına bakar. Havası, denizi, rüzgarı, topografyası ile etrafınızda duran bir kente 

dahil olma süreci, duyuların etkin olduğu bedenle kavrayıştır. 

4.1.3 Hiçbiryerde, 2001, Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu 

 

Şekil 4.4 : ‘Hiçbiryerde’ filmi afişi 

Hiçbiryerde filmi; kimisi göz altında olmak üzere, yetkililerce normal nedenlerle 

kaybolan insanlara dikkat çekmeyi amaçlayan, hikayesi açısından her zaman 

karşılaşmadığımız bir filmdir. Filmin başrolündeki Şükran (Zuhal Olcay) Haydarpaşa 

Tren Garı gişesinde bilet satan bir memur olarak çalışmaktadır. Oğlu Veysel de bir 

tamirhane de çalışmaktadır. Şükran, daha önce kocasının ölümüne neden olan politik 

olaylardan oğlunu uzak tutmaya çalışmaktadır. Veysel bir gün ortadan kaybolur. 

Şükran oğlunu bulmak için her yola başvurur. Oğlunun Mardin’de görüldüğünü 

öğrenir ve her gün çalıştığı Haydarpaşa Garı’ndan trene binip Mardin’e doğru yola 

çıkar. 

Filmin Haydarpaşa’da geçen ilk yarısı süresince, gar binasının iç işleyişine tanık 

oluruz. Müdürü, memuru, biletçisi, berberi, aşçısı, garsonuyla hep yolcusu 

olduğumuz mekanın sakinlerini ve onların gündelik yaşantısını izleriz. Haydarpaşa 

Garı; dışarıdan görülen yalnız bir imge yapı, Đstanbul boğazının bir köşe taşı olarak 

değil, kendi iç yaşantısı ile bir fenomen olarak karşımızdadır. Bu Haydarpaşa 



 
54 

Garı’nın iç yaşantısı ile oluşturduğu kavramsal bir uzamdır. Filmin ilk yarısında, 

günlük yaşamdaki sıradan iş ve arkadaş ilişkileri görülür. Burası haritada bir leke, bir 

kartpostaldaki fotoğraf ya da demiryolları tarihinde önemli bir yapı olmanın ötesinde, 

çalışanları ve yolcuları ile yaşanan ve yaşayan bir mekandır.  

Günlük yaşantısı içinde Şükran, gar gişesinde bilet kesmektedir. Oğlunun 

kaybolduğunu öğrenmesi ile onu bulmak için bir koşuşturma içine girer. Gardan 

arkadaşları onun ruhsal sıkıntılarını aşmasında ona yardım etmek isterler. Bir 

arkadaşının yardımıyla oğlunun Mardin’de görüldüğünü öğrenir. Haydarpaşa 

Gar’ından trene biner ve Mardin’e doğru yola çıkar. Şükran oğlunun kaybolduğunu 

öğrendikten sonra sürekli onu arayan gözlerle, kendi bulunduğu durumu, kendi 

yaşantısını hiçe sayarak, önemsemeyerek dolaşmaktadır. Đç yaşantısını görme fırsatı 

bulduğumuz, orada çalışma oraya ait olma hissini yakaladığımız Haydarpaşa Garı, 

Şükran’ın gözlerinden bakıldığında, onun içinde bulunduğu durumdan 

değerlendirildiğinde hiçleşir. Şükran için nerede olduğunun bir önemi yoktur, onun 

aradığı şey oğlu olduğu için oğlunun olduğu yer, onun olduğu yerdir. Şükran 

Mardin’e giderken trende bunu şöyle ifade etmektedir; 

“O güne kadar mesafeler hakkında hiç düşünmemiştim. Uzak neresidir, hiç aklıma 

gelmemişti sanki. O gün oğlumun nerede olabileceğini öğrendiğimde, yaşadığına 

olan inancımın doğruluğu kadar, mesafelerin ne ölçüde sıkıntı verici olduğunu 

anladım. O, orada uzak bir yerdeydi. Ben burada onu özlüyordum. Kalbim onu 

istiyordu. O, uzakta hiç bilmediğim yerdeydi. Uzak, oğlumun olduğu yerdi. 

Hayatımdaki ilk gerçek yolculuğumdu. En uzun, en huzursuz, en umutlu yolculuk. 

Ankara’nın ötesini hiç görmemiştim. Ötesinde neler var hiç bilmiyordum. Bildiğim 

tek şey Veysel’in orada bir yerde beni beklediğiydi.”  

Olmak istediği yere doğru yaptığı bu yolculukta iki arada bir derede olduğunun 

farkına varır. Yolculuk sırasınca bulunduğu mekan onun deneyiminde aslında bir 

yere karşılık gelmemektedir. Filmde Şükran’ın yaşadığı bu deneyim şu sözlerinden 

anlaşılmaktadır;  

“Arkada kalanlara baktıkça, bir yerden uzaklaşmaktan çok bir yere 

yaklaşıyormuşum duygusuna kapılıyordum. Daha önce hiç görmediğim topraklara, 

hiç görmediğim gökyüzüne, hiç tanımadığım bir diyara. Onun beni orada 
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beklediğinden öylesine emindim ki, o şehre gittiğimde onu beni bekler bulacaktım. 

Đçimde bir zaman önce açılmış bir uçurum vardı sanki giderek daha derinleşiyordu.” 

Filmin ismini ve kavramsal argümanını oluşturan, hiçbiryerde olma halidir. 

Yolculuk, hiçbir yerde olmaktır. Coğrafi haritada bir yerde olsak dahi zihnimizde ve 

deneyimimizde bir yerdeymiş gibi hissetmeyiz. Yolda geçici ve zorunlu olarak 

bulunuruz. Đstasyonlar, garlar, havaalanları, otobüs terminalleri de bu arada olma 

durumunun başladığı ve bittiği mekanlardır. Şükran arada olma halinin diyalektiğini 

ve gerilimli deneyimini Mardin’den geri dönerken şöyle ifade eder; 

 “Hayatımın en uzun yolculuğu sanmıştım. En uzun ve en umutlu. Ama her 

yolculuğun bir sonu var. Hep gidilen ve dönülen bir yer. Hep umut ve hep 

umutsuzluk. Hep bulmak ve hep kaybetmek. “ 

Şükran’ın içinde bulunduğu durum ve deneyimlediği dramatik süreçten bakıldığında, 

kendini bir yerde hissedemez. Onun için yaşadığı mekan aralığı hiçbiryerdir. Bu 

aralıklar, bizim için ilksel deneyimlerin, gerçekleşme aralıklarıdırlar. Yeni düşünce 

ve deneyimlerin ortaya çıkma yeridirler. 

4.1.4 Çarpışma , 2005, Yönetmen: Umut Aral 

 

Şekil 4.5 : ‘Çarpışma’ filmi afişi 

Çarpışma, Umut Aral’ın Senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı kısa metrajlı 

filmdir. Cem patronu Konyalı’nın parasını çalar ve Đstanbul’a kaçar. Konyalı, 

Đstanbul’daki adamı Muşta’ya Cem’i yakalamasını söyler. Ali yankesicidir ve Muşta 

ile Cem’in Haydarpaşa Garı’nda karşılaşacağı sırada yankesicilik yapmaktadır. Polis 

Ali’yi suçüstünde yakalayıp ve kovalamaya başladığı anda Muşta, Cem’in arkasında 

bıçakla belirir. O anda üçü birbirine çarpar. Cem’in çaldığı paralar etrafa saçılır, 
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karmaşada hep birlikte vapura binerek kaçarlar. Bundan sonra gelişen ortaklıklarında 

Đstanbul’daki en profesyonel soyguncular olurlar. Ta ki Konyalı tarafından tekrar 

oyuna getirilene dek… 

Çarpışma filmi kader ve tesadüf arasındaki ilişkiyi ve ayrımı sorgulayan bir filmdir. 

Filmde gerçekleşen çarpışma bir tesadüf müdür, yoksa bu üç insanın kaderi midir? 

Filmin sabıkalı üç karakteri de iş üstündeyken gerçekleşen çarpışma ile birbirleriyle 

karşılaşırlar. Biri her zamanki gibi yan kesicilik yapmaktadır, diğeri çaldığı paralar 

ile kaçmaktadır, üçüncüsü de öldüreceği adamı beklemektedir. Herbiri kendi yaşam 

çizgilerinde rutin olarak zaten bu işleri yaparken yollarını kesiştiren bu çarpışma 

onları biraraya getirir. Bu sıradan bir karşılaşma değildir. Çarpıştıkları anda yakayı 

ele vermemek için birbirlerinden başka çareleri yoktur. Birlikte kaçarlar ve bundan 

sonra da birlikte çalışmaya devam ederler. Bir tesadüf üzerine çarpışmaları bu 

tehlikeli üç suçluyu bir araya getirir. Ama herşey de bu tesadüfe bağlı değildir. Üç 

suçlunun karakterleri, o an iş üstünde olmaları, polisten kaçmak zorunda olmaları, 

yakayı ele verecek olmaları bu çarpışmanın arkasında örülü olan ve bu adamları bir 

araya getiren bir ilişkisellik olarak arka planda durmaktadır. Bu yüzden bu çarpışma 

kader olarak da görülebilir.  

Kader ve tesadüf tartışmaları içinde filmdeki çarpışma durumu için ya da başka 

benzer durumlar için söylenebilecek önemli nokta potansiyel barındırıyor 

olmalarıdır. Filmdeki karakterlerin üçü de suç konusunda potansiyele sahiptir ve 

biraraya gelme olasılıkları vardır. Potansiyelleri düşünüldüğünde bu olay 

gerçekleşme oranı hiç de düşük olmayan bir olasılıktır. Günümüz kentleri de birçok 

potansiyele sahip insan, mekan, bina, etkinlik ve ulaşım ağları ile örülüdür. Bu 

güçlerin biraraya gelmesi ihtimaller dahilindedir. Çarpışma olayı Haydarpaşa 

Gar’ında gerçekleşir. Olay örgüsüne bakıldığında karakterlerin biri Konya’dan trene 

binip Đstanbul’a kaçmıştır, gar binasında inmiştir, diğeri Đstanbul’da mesleğini icra 

ediyordur, ilkini beklemektedir, üçüncüsü de bir ihtimal Avrupa yakasına geçmek 

üzere iskeleye gidiyordur. Üçünün de yollarının kesiştiği nokta, çarpışma olasılığının 

gerçekleşmesine imkan tanıyan yer, Haydarpaşa Garı’dır. Bir düğüm noktası olarak 

Haydarpaşa Garı bu çarpışmanın kıvılcımı olmuştur. Filmin ilk sahnesinin fonu, 

olayın geçtiği çevre olarak mekan geri planda bir olayın gizli aktörü olarak görünür. 

Haydarpaşa Garı kentteki birçok benzer yer gibi başka başka durumların 

gerçekleşme olasılığıdır. Bugünün kenti bu bağlamda olasılıkların gerçekleşme 
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mekanı olarak değerlendirildiğinde yer kavramı için Deleuze’ün yaklaşımı geçerli 

olmaktadır. Haydarpaşa garı transit geçtiğimiz, sadece yolculuk için içinde 

bulunduğumuz bir tren garı olmanın çok ötesindedir. Konumu ve barındırdığı 

ilişkiler onu olasılıkların gerçekleşme ihtimali olan bir yer haline getirir. 

4.1.5 Filmler Üzerinden Haydarpaşa’ya Dair 

Sinema, gözümüzü kameranın objektifi ile yer değiştirir. Bizi daha önce 

görmediğimiz, deneyimlemediğimiz, mekanlara, durumlara sokar. Her film kurgusu, 

olası şeylerin, yaşantıların, bakış açılarının ve görüş noktalarından biridir. Sinema 

çoğaltıldığı, izlendiği, paylaşıldığı ve yorumlandığı oranda gerçekliğe dair anlam 

üretmektedir. Günümüz kentinde anlam günlük yaşantının deneyiminde yatmaktadır. 

Kendi başımıza yaşayıp deneyimleyemeyeceğimiz birçok şeyi sinema üzerinden 

deneyimleyip anlam üretebiliriz. Şeylerin ürettiği anlam uzamlarına yaklaşmak, 

deneyimle oluşturduğumuz anlamların çokluğuyla gerçekleşmektedir.  

Göç hareketinin sosyal bir olgu olarak toplumsal düzende etkili olduğu döneme ait 

‘Gelin’ ve ‘Gurbet Kuşları’ filmleri günümüzün iletişim ortamında 

yaşayamayacağımız bir deneyimi, hiç bilinmeyen bir kente dahil olmayı, ve kentte 

yaşama deneyimini, oyuncunun deneyimi üzerinden elde etmemizi sağlar. Bu 

deneyim içinde Haydarpaşa Garı, Anadolu ve Đstanbul arasında bir eşik olarak anlam 

kazanır. Kente gelmekte ya da gitmekte olan, iki arada bir derede olan insanlar kenti 

bu eşikten görürler. Anadolu’dan gelenler için Haydarpaşa Garı kentin giriş 

kapısıdır. Devlet Demir Yollarının hatlarının başlangıcı, 0 noktası Haydarpaşa’dır. 

Bu yüzden kapının diğer tarafında Anadolu’nun tamamı bulunur.  

‘Hiçbiryerde’ filminde garın günlük hayattaki iç yaşantısını görme fırsatı buluruz. 

Günlük hayat içinde geçip gittiğimiz mekan birilerinin gün içindeki zamanını 

geçirdiği işyeridir. Bir arayış içinde olan filmin başrol oyuncusunun içinde 

bulunduğu ruhsal durum içinden bakıldığında ise, gar hiçbir yerdir. Gar onun için 

sadece hayatını sürdürmek için çalışmak zorunda olduğu bir yerdir. Oyuncunun 

çıktığı yolculuk sürecinden bakıldığında gar binası başka anlamlar kazanır. Hep bir 

yerlere gitme niyetiyle bu binalardan geçilir, bu niyetler doğrultusunda gar binası 

araçsallaşır. Yer olmak için aidiyet ve kimlik gibi yan anlamlara ihtiyaç duymaz. 

Hiçbiryer olarak da bir yerdir.  
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‘Çarpışma’ filmindeki yeri ile Haydarpaşa Garı olasılıkların ve tesadüflerin meydana 

gelmesi için bir yerdir. Gardan geçmesi olası olan insanları içerir. Kara ve suyun 

arakesitinde olması, Đstanbul kenti ve ülkenin diğer kısmı ile bağlantılar kurması 

dolayısıyla bu yer; olasılıklara, çarpışmalara, rastlantılara, tesadüflere açık bir yerdir. 

Haydarpaşa Garı; bu filmlerin ve daha birçok filmin, romanın, şiirin, tiyatro oyunun 

anlattığı şeyler ve oluşturdukları anlam uzamları ile gerçeklik kazanır. Bütün bu 

filmler günlük hayatın içinden olup onu şekillendiren araçlardır. Anlam uzamlarının 

farkına varmamızı sağlarlar ve yeni anlam ve deneyim uzamları üretirler. Sinemacı 

yönetmen ve oyuncular böylelikle mekanı ve kenti üretirler. Günümüz kenti, 

deneyimlendikçe, okundukça ve yorumlandıkça var olur. 

4.2 Koreografi: Pina Bausch’un Đstanbul’u ‘Nefes’ 

Đstanbul; kentlisinin, ziyaretçisinin ve onunla ilişki kuran ve deneyimleyenlerin 

eylemleri ile sürekli yeniden üretilen bir kenttir. Bu tez çalışması kapsamında 

Đstanbul’un kavramsal gerçekliğine daha derinden, ilk bölümde ortaya konan bakış 

açısı ile bakabilmek için, üzerinden okuma yapılacak bir diğer tasarım aracı, 

koreografi olarak seçilmiştir. Koreografi etimolojik olarak yunanca khoreia(dans) ve 

graphé(yazmak) sözcüklerinden oluşur. Bedenin hareketini ve formunu sekanslar 

içinde tasarlamak anlamındadır. Koreografinin temel aracı olan insan bedenidir. 

Beden kavramı son yirmi yılda günümüzün meselelerini anlamak için kullanılan, 

üzerinde birçok disiplinden araştırmacı ve sanatçının entelektüel emek harcadığı bir 

kavramdır. Koreografi bağlamında üretilen güncel işler, doğrudan izleyici kitle ile 

ilişki kurması dolayısı ile güçlü bir etkileşim ve farklı bir deneyim oluşturarak 

durağan bakış açımızı ve düşünme yaklaşımlarımızı deforme eder.  

Dans tiyatrosu olarak bilinen çağdaş dansın yaratıcısı olan Alman koreograf Pina 

Bausch, kent ve beden arasındaki etkileşimi, dünya çapında birçok kent üzerine 

tasarladığı koreografiler üzerinden araştırmaktadır. Batı Amerika’daki 

izlenimlerinden ‘Nur Du’, Hongkong’da Wuppertal Dans tiyatrosu ile ‘Cam 

Temizleyicisi’ (Der Fenster Putzer), Brazil’de ‘Agua’, Lizbon’da ‘Masurga Fogo’, 

ve Roma, Palermo ve Budapeşte’de kentle ilgili çalışmalara imza atmışlardır. 2003 

yılında Đstanbul’da uluslararası tiyatro festivalinde prömiyeri yapılan ve Đstanbul’a 

adanmış olan ‘Nefes’i, Wuppertal Dans Tiyatrosu oyuncuları ve Đstanbul Kültür 

Sanat Vakfı’yla ortaklaşa sahneye koymuştur. 
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Pina Bausch Đstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın misafiri olarak Wuppertal Dans 

Tiyatrosu oyuncuları ile Đstanbul’da kentin günlük yaşamını izlemek, kente dahil 

olmak ve deneyimlemek üzere iki haftalık bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretin 

sonucunda Wuppertal’in oyuncuları ile birlikte oyunu hazırlamaya başlar. Hüseyin 

Karabey’in kaydettiği ‘Pina Bausch’la bir Nefes’ belgeselinde, Pina Bausch 

dansçıları ile ‘Nefes’in yaratım sürecinde görüntülenir. Bausch dansçılara Đstanbul’da 

yaşadığı deneyiminden çıkardığı bir takım kavramlar verir ve onlardan kendi 

kavramlarını sahneye koymalarını ister. Ortada bir dil ya da söylenen, dile gelen 

hiçbir şey yoktur. Dansçı, deneyimini bedeninde dönüştürerek başka bir deneyim 

oluşturmak üzere izleyiciye aktarır. Đzleyicinin deneyimlediği, ne Bausch’un 

buyurduğu, ne de dansçının ifade ettiği şeydir. Bütün bunların dönüşerek oluşturduğu 

bir muğlaklıktır.  

Günümüzde kent ve dansı bir arada düşündüğümüzde iki pratikten söz edilmektedir. 

Bunlardan ilki kentsel mekanı kullanarak, dans sahnesini sokağa doğru genişleten, 

dansı kentin içine sokan yaklaşımdır. Kenti dekor olarak kullandıkları için yere özgü 

yaklaşımlar olarak nitelendirilebilirler. Kente yayılan koreografi kent mekanında 

harekete neden olur, ve mekanı dönüştürür. 

Đkinci koreografi pratiğinde tasarımcı kentten ilham alır, kentin içinden elemanlar 

seçer; bunlar koreografik kombinasyonların sahneye uyarlandığı gündelik, alışılmış 

hareketler, eylemlerdir ya da kentsel kaosun ve günlük hayatın içindekilerin tiyatro 

sahnesinin içine çekilerek dönüştürülmüş halleridir. Bu durumda kent dans edenin 

bedenine taşınır (Mancini,2009). 

Pina Bausch’un işleri nasıl anlaşılır. Bunun için genişletilmiş bir anlama yöntemine 

ihtiyaç vardır. Pina Bausch daha önceden bilinen bilgi dağarcığı ile ilgisi olmayan bir 

yapıt ortaya koymaya çalışmaktadır. Dil ile erişilemeyen bilgi deneyimde saklıdır. 

Bu yüzden onun işlerini anlamak için karşılaşma kavramı önemlidir. Pina Bausch 

işlerinde bir mesaj vermek, mutlu ya da hüzünlü bir oyun sahneye koymak niyetinde 

değildir. Đzleyicinin izlenimi, eser üzerinde dilediği şekilde, özgürce geliştirdiği 

düşüncesidir. Đzleyicinin algısını ve yorumunu kısıtlayan şeyler olmamasına karşın 

etkileşimden ortaya çıkan karşılaşma ve deneyim izleyicinin gösteriden aldığı 

ilhamda gerçekleşir.  
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Pina Bausch’un işi anlaşılamaz, böyle bir muğlaklığı anlamak değil sezmek, 

hissetmek ve deneyimlemek gereklidir. Çünkü tasarladıkları, Umberto Eco’nun 

ortaya koyduğu açık yapıt kavramı gibi izlendiğinde sürekli farklı anlamlar 

yüklenerek çoğalan; yığınlar halinde dönüşerek büyüyen bir kenttir. Bu yüzden 

Karabey’in sessiz filmleri andıran belgeseli süresince çalışılan stüdyoda ve 

sahnelenmiş oyunda hareket eden bedenleri izleriz, çünkü bedenler söylemini 

böylece oluşturmaktadırlar. 

Bausch’un ortaya koyduğu kent bedenseldir. Bu yüzden insana dair bir ölçü olan, 

dünyanın tenine geçmiş ve dünyanın tenine geçtiği beden kavramı anahtar sözcük 

olmaktadır. Dans, akıl-beden ayrımının üstesinden gelerek, Kartezyen ikiliğin ötesine 

geçer. Pina Bausch’un işlerinde beden geleneksel danslarda olduğu gibi kenti 

anlatmak için kullanılan bir estrüman değildir. Beden üzerinden bilgi ya da malumat 

aktarılmaz, bedende yaşayan ikamet eden bir bilgiden söz edilebilir. Bu yüzden 

sadece aklımızla anlamadığımız için, bedensel malumattan, bedenle edinilen bir 

bilgiden bahsedebiliriz.  

Pina Bausch, dansı icra edenin bedeni üzerinden mekanı ve yeri tasarladığı 

etkileşimler ortaya koyar. Pina Bausch’un yaptığı kenti ortaya koyduğu bedensel 

etkileşim ile anlatmaktır. Bunu kentte yer almayan yada doğrudan kente referansı 

olmayan hareketler üzerinden, yeri ve kentin özüne dair olanı keşfetmek için yapar. 

Đzleyiciler bu özün yerde ve kentte değil, kenti ziyaret edenlerin kendi bedenlerinde 

ikamet eden mekanları ve kenti görürler.  

Kent bedende ve beden kentte temsil edildiği sürece ikisinin arasındaki bir anlam 

bağından söz etmek mümkündür.  

‘Nefes’te Pina Bausch tarafından temsil edilen; dansçılar ve kentin yüzü arasındaki 

geçici ve değişken deneyimden, kolektif mekandaki işaretlerden ve bireysel 

hatıralardan oluşur. Kentle kurulan ilişki, ilksel olarak algılanan değil, deneyimlerin 

sürekliliğinden ve olayların potansiyelinden ortaya çıkmaktadır (Mancini, 2009). 

Kente bedensel olarak dahil olduğumuzda; bireysel eğilimler, tercihler doğrultusunda 

onun içindeki hareketimizde, kenti kendimizin kılma ve onun içinde bir yer edinme 

çabamızda, ona müdahil olmamız dolayısı ile onun içindeki hareketimiz ile bir anlam 

katmanı oluştururuz. Koreografi de, sahne üzerinde bu anlam katmanını oluşturmak 

üzere hareket eden bedenlerin eyleminden dolayı oluşan kavramsal bir uzamdır. Her 
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beden formu ve hareket sekansları bu bağlamda koreografın tasarısında, dansçının 

bedeninde, dans sahnesinde ve izleyenin deneyiminde uzamlar oluşturmaktadır.  

Bausch, insanların nasıl hareket ettiğinden çok onları neyin hareket ettirdiği ile 

ilgilenir. Bedeni hareket ettirenin ne olduğunu izleyicilerin daha önceden sahip 

oldukları kent kavramsalını, bedenin kavramsal olarak nasıl hareket ettirebileceğini 

öteleyebileceğini araştırır (Mancini,2009). 

Nefes’teki önemli sahnelerden biri hamam sahnesidir. Hamama doğrudan gönderme 

yaparak hamamın bedenin kolektif olarak deneyimini sunan bir sosyal merkez olarak 

görür. Önceden tanımlanmış davranış kalıplarından ayrımın deneyimlendiği bir ortak 

mekandır hamam.  Dansçılardan biri öne çıkarak ‘burada hamamda olan benim‘ diye 

bağırarak yerden yatan başka bir bedeni göstererek kendini ortaya koyar. Đzleyiciler 

farz edilen bir mekanda bedenin kendisini göstermesi ile karşı karşıya kalırlar. 

Dansçı kendini ben oradayım diye işaret etmektedir. Diğer dansçılar da mekanda 

yerlerini alırlar ve ilk dansçının dediğini tekrar ederler. Bu durum aynı mekanı 

paylaştıklarını gösterir. Ortak paylaşımda olan hamam mekanı bedenin kendi ve 

öteki bedenler ile karışıp dönüşebilir olduğunu anlatmaktadır. Beden bir kişilik 

olduğu için özne ve diğer bedenler tarafından görülen algılanan olduğu için nesnedir. 

Tezin birinci bölümünde tarif edildiği üzere özne; hamam olarak sahnelenmiş 

paylaşım mekanında yani kentte nesne ile yer değiştirir. Buradaki hamam 

mahremliğe ait bir mekandır. Özne-nesne yer değiştirmesini kavramak ve bedensel 

kavramını anlamak için kendi ve ötekinin algılanması için özellikle seçilmiştir. 

 

Şekil 4.6 : Nefes’ten Hamam Sahnesi 
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Nefes’in sahnesi oldukça sade ahşap bir dek ve bu dekin ortasındaki su 

birikintisinden oluşur. Suyla bütünleşmiş bir kent olan Đstanbul için, bu bir hamam, 

sarnıç, Boğaz ya da Haliç’in sahip olduğu, suyun özüne ilişkin bir fenomen olarak 

sahnede bulunur. Gösteri süresince dansçılar yanında durur, içinde gezerler, tıpkı 

Đstanbul’un sarnıçları, suyolları, hamamları, haliç ve boğazla kurduğu gibi su ile 

ilişki kurarlar. Sahnedeki kentin Đstanbul olduğunu anlamak için vapur, iskele, Kız 

Kulesi, cami, minare, kubbe görmeye gerek yoktur. Nefes’in sahnesindeki su bütün 

olası halleri ile zaten Đstanbul’un tenindendir. Gösterinin en heyecanlı bölümlerinden 

biri bu su birikintisine yukarıdan yağmur halinde suyun inişi içinde bir erkek 

dansçının solo dansıdır. Su bir akışkan olduğu gibi gökten de inmektedir. Dansçının 

bedeni kendi gücü ve istemli hareketiyle ve kendisinin dışında vücudunu hareket 

ettiren başka kuvvetlerin etkisinde, suyun içinde durmaksızın hareket etmektedir. 

Ama bu kuvvetlerin bedenin içinden mi dışından mı geldiği anlaşılmamaktadır. 

Kentteki bedenler de aynen bu dansçının bedeni gibi bilinmeyen kuvvetlerin 

etkisindedir. Su varoluşu gereğince usul usul da akabilir, hırçın dalgalar halinde 

çarptığını yerinden de oynatabilir. Đstanbul kenti ve su bedenleri böylece hareket 

ettirmektedir. 

 

Şekil 4.7 : Sahneye Dökülen Su içinde Dans Eden Dansçı 
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Bedenler hem kentin hem de diğer bedenlerin kuvvetlerinin etkisindedirler. Bedenler 

bedenleri taşımakta, onların hareketlerini yönlendiren kuvvetler olmaktadırlar. 

Bedenler bir nesne gibi yere düşerler ve diğer bedenler tarafından kaldırılırlar. Ya da 

onları çeken görünmeyen başka kuvvetler tarafından kaldırılırlar. Bir kadın bedeni 

erkeklerin omzunda sürünerek ilerler. Kadının bedeni, erkek dansçıların bedenlerini 

ilerlemek için bir yüzey olarak kullanırken erkek bedenler de sürekli yer değiştirerek 

onu taşımaya çalışırlar. Gösterinin hazırlık çalışmalarından bir figürde kalabalık bir 

grubun içindeki bir erkek dansçı olduğu yerde sıçrar etrafındaki bedenler onu 

sıkıştırarak havada tutarlar. Bu durum, bireyi sıkıştırıp dengede tutan kentteki 

kalabalığa, dayanışmaya, omuz omuza vermeye, kentte yabancılaşmaya karşı koyan 

bir tavrı anlatır gibidir. Kentteki sıkışıklık içinde bedenler birbirlerini desteklerler, 

devrilmelerine, düşmelerine olanak vermezler.  

 

Şekil 4.8 : Stüdyo Çalışması Sırasında Bir Bedenin Diğerini Hareket Ettirmesi 

Gösteri öncesi provaların bir sahnesinde, karşılık durmuş iki erkek dansçı önlerindeki 

kutu üzerinde elleri ile ritim tutmaktadırlar. Kutuyu ritim aleti olarak kullanırlar. 

Sonra kendi ve birbirlerinin bedenlerine ses çıkarmak için vurarak bir birlerinin 

bedenlerini kullanırlar. Beden sadece bir nesne değildir. Bu el vuruşları bir birlerinin 

yüzlerinde patladığında bunun farkına varırlar. Bu kentte oynanan rekabete dayalı bir 

oyuna benzemektedir. Bedenin aynı zamanda bir özne olduğu kimi zaman 

unutulmaktadır. Canı yanan karşılığını daha sert vermektedir. Bu yüzden bedenle 

kavrayışı karşıdakinin bedeni ile yer değiştirebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. 

Kent de değişimde olan bedenler olarak tanımlanmaktadır. 

‘Nefes’ erkek ve kadın olarak birbirinden ayrı iki alemi, estetik boyutları ile 

anlatmaya çalışmaktadır. Ataerkil bir kültür olarak bilinen Türk toplumundaki 

durumu, Pina Bausch her iki cinsiyeti de adaletli, dengeli ve farklı perspektiflerden 
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değerlendirmektedir. Erkeklerin kadınlar üzerinde kurduğu egemenliği ve kadınların 

erkekleri bu egemenliğin altında nasıl yönlendirdiğini ve yönettiğini ortaya konan 

oyunlardan anlayabilmekteyiz. Kadının ve erkeğin durumu onun oluşundan (Dasein) 

kaynaklanır. Her iki cinsiyetin de karakteristik nitelikleri vardır.  

 

Şekil 4.9 : Nefes’ten Bir Solo Dans  
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Bausch’un dansçıları kentteki gerçekliği ve kentin bilgisini oyun süresince 

bedenlerinde yaşatırlar. Bu bilgi oldukça muğlak, salt akıl yoluyla kavranması 

mümkün olmayan, sezgiler ile kavramayı gerekli kılan bir durumdur. Kent bütün 

muğlaklığı ile beden içinde çözünmüştür. 

Bausch, içi ve dışı, bireysel ve kolektif deneyimleri, geçmişteki ve şimdiki yerleri, 

sanal ve gerçek karşılaşmaları, birbirinin içine geçirir; böylelikle özne ve kent sürekli 

birbirinin yerine geçen göçebe varlıklar haline gelirler. 

Ortaya koyduğu koreografilerinde dansçılar, kentin yalnızca kanıtı olmalarının 

ötesinde, kentin bedenini oluştururlar. Tarih, mimari, sıradan efsaneler ve mitler 

bireysel hatıralar ve edinilen fiziksel dağarcık, kentin sahneye naklinde ya da sahneyi 

kente dönüştürürken ortaya çıkar (Mancini,2009). 

 

Şekil 4.10 : Erkek Dançıların Bedenleri Üzerinde Đlerleyen Kadın Dansçı 

Merleau-Ponty, “gerçekten de ‘varlık'ın soluk alması ve soluk vermesi vardır, 

varlık'ta solunum vardır, etkinlik ve edilginlik birbirinden öylesine az ayırt edilir ki 

kim görüyor kim görülüyor, kim resmediyor, kim resmediliyor artık bilinmez. Bir 

insanın, ana vücudunda ancak gücül bir görünür durumunda olanın hem bizim hem 

kendisi için görünür olduğu anda doğmuş olduğu söylenir. Ressamın görüşü devam 

edilmiş bir doğumdur” demektedir (Merleau Ponty, 2006). Pina Bausch’un eserinin 

adı bu bağlamda soluk aldığı ve verdiği için ‘Nefes’tir. Nefes, yaşama dairdir. 

Pina Bausch; ‘Nefes’i, Lefebvre’in ‘Mekanın Üretimi’nde ortaya koyduğu, kentin 

temsillerinden oluşan yaşanan mekanında tasarlar. Kentin diğer katmanları -günlük 

yaşam mekanı, kentin tasarlanmış mekanı- ile derinlemesine bağlantılı olan yaşanan 

mekan üzerinde yazar. Hep gözümüzün önünde olan devingen bedenler, kentin 

kavranamayan muğlaklığı içinde, ilişkisel ve estetik deneyimler sunarlar. Buradaki 

ilişkiselliği anlamak için, ilişkilerin kurulduğu ve çözüldüğü, yeni bağlantı uçları 

açığa çıkardığı ve yeni bağlantıların oluştuğu yerlerde gezinebilecek bir bakış açısına 

ihtiyaç duyulur. Tez çalışmasının ilk bölümündeki Florenski’nin tersten perspektif 

yaklaşımıyla ve özne-nesne yer değiştirmesi kavramsalı ile kastedilen böyle bir bakış 
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açısıdır. Çağdaş tasarım araçları üzerinden her seferinde yeniden tasarlanan günümüz 

kenti böyle bir bakış açısı ile okunmayı gerektirmektedir.  

4.3 Sergé Spitzer’in Molecular(Đstanbul) Yerleştirmesi 

Günümüz kentinde geleneksel anlamı ve işlevi ile, sanat eserinin sergilendiği müze 

mekanı ve müze kavramı sorgulanmaktadır. Günümüzün bağlamsal ve ilişkisel 

estetik anlayışı doğrultusunda üretilen işlerin, müze gibi homojen bir mekan ve 

bağlamda sergilenmesini sınırlayıcı bulunmaktadır. Gündelik hayatın içinden 

üretilmiş olan sanatı, yine sosyal hayatın, kentin içine sokmaya çalışılmaktadır. Bu 

bağlamda günümüz sanatı kent içinde sergilenmek onunla birlikte anlam üretmek, 

mesaj iletmek, etkileşim platformu yaratmak, kenti yeniden düşündürmek üzere 

üretilmektedir. Çağdaş anlamda düzenlenen bienallerde katılımcı sanatçılardan 

güncel meseleleri konu alan ve çağdaş kent içinde yer alacak eserler beklenmektedir. 

Bu bağlamda bienaller günümüz kentinin önemli yapılarını kullanmakta, o yapı için 

eserler üretilmektedir. Kapalı mekanlarda sergilenen işlerin dışında, Kentin 

sokaklarında, caddelerinde ve meydanlarında yani kamusal alanında da sergiler 

düzenlenmektedir. Đlki Nişantaşı’nda, ikincisi Karaköy’de düzenlenen yaya sergileri, 

kente hafif dokunuşlar ile müdahale ederek, her gün yürüdüğümüz kaldırımları, 

binaların cephelerini işgal ederek günlük yaşamımızın içine girerler. Anish Kapoor 

ve Richard Serra gibi sanatçılar kent içindeki günlük hayata müdahale eden onu 

dönüştüren ve yeni deneyimler kazandıran kentsel sanat eserleri üretmekteler. 

Üretilen güncel işler bağlamla ilişki kurmak kenti yeniden düşünmek üzere 

tasarlanmaktalar.  

Đstanbul 2010 kültür başkenti etkinlikleri kapsamında 7 eylül 2009’da neredeyse 

gizlice, kimseye haber vermeden, yazılı ve görsel basında duyurulmadan açılan 

‘Molecular(Đstanbul)’ yerleştirmesi günümüz kentinde önemli bir problematik olan 

içerik ve bağlam ilişkisini sorguluyor.   

Hasköy’de 500 yıllık tarihe sahip olduğu tahmin edilen Mayor Sinagogu içindeki 

Molecular(Đstanbul) yerleştirmesi günümüzün kentinin görünmeyen gerçekliği ile 

karşılaşmamıza yardımcı oluyor. Haliç bölgesinde yaşamış olan Musevi cemaatinin 

inşa ettiği sinagoglardan biri olan Mayor Sinagogu’nun adı Đspanya’nın Mayorka 

adasından geliyor. Burada yaşamış olan Museviler inşa ettikleri sinagoglara göç 

ettikleri yerlerin isimlerini vermişler. Sinagog zaman içinde işlevini yitirmesi ve 
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kullanılmaz hale gelmesi ile başka işlevlere ev sahipliği yapmış. Sinagog binasının 

bir kısmı kumdan kalıpların içine döküm yapılan bir aluminyum döküm atölyesi, bir 

kısmı ham kauçuktan plastik üretimi yapan bir kauçuk atölyesi, bir kısmı bilardo 

salonu, bir kısmı da pide fırını olarak kullanılıyor. Bina üstten bakıldığında tek bir 

çatı ile örtülmüş olmasına rağmen içeride birbirinden çok farklı mekanları 

barındırıyor. Daha önce başka bir işlevle kullanılan sinagogun asıl ibadet mekanı 

bugün Serge Spitzer’in yerleştirmesini içeriyor.  

 

Şekil 4.11 : Molecular(Đstanbul) Yerleştirmesi 

Sinagog içinde bulunmuş olan ve şu anda bulunan kullanıcılarının müdahaleleri ile 

zaman içinde bazı kısımları yıkılmış, yeniden yapılmış, duvarlarında kapılar açılmış, 

pencereler duvar örülerek kapatılmış, betonarme ve çelikten asma katlar yapılmış. 

Yapı bütün bu değişikliklerin izlerini taşıyan yazılıp silinmiş, üzerine tekrar yazılmış 

ve yazı katmanlarının birbirine karıştığı bir parşömen olan bir palimpsest gibi üstüste 

yazılmış, iç içe geçmiş katmanlardan oluşuyor. Bu katmanlar tarihi, işlevsel, 

mekansal, anlamsal olarak bu yapı içinde bir araya gelmiş. Bu katmanlar biririnin 

üzerine yazılarak, içine geçerek, altındakini tahrif ederek bir araştırmacının bakış 

açısna ihtiyaç duyan karmaşık haritalar yaratıyor. 



 
68 

 

Şekil 4.12 : Mayor Sinagogu Duvarındaki Kapılar 

Binaya dıştan bakıldığında, yapının sokak boyunca sürüp giden duvarında beş adet 

kapının olduğu görülüyor. Bu kapıların çoğu sinagog inşa edildiğinde yokmuş. 

Kapılardan biri, dikkatli bakıldığında lentosunda yazılı olan Đbranice harflerden bir 

sinagog olabileceğini düşündürüyor. Đki kanatlı demir kapısından içeri girildiğinde, 

bir kenarında yağ varillerinin olduğu koridor içeri doğru uzanıyor. Koridorun 

sonunda sarı bir ışıkla aydınlanan hol denebilecek bir genişlik var bu genişliğin bir 

tarafı döküm yapılan alüminyum atölyesine açılıyor. Bütün duvarları ve zemini siyah 

olan bu mekanın sol tarafında yığılı olan siyah kum, mekanın sağ tarafında 

sıkıştırılarak kalıplar yapılıyor. Duvarlarındaki kalıplar, aletler, ortadaki zincir 

palanganın mekan boyunca uzanan rayı mekanın daha önce deneyimlemediğimiz bir 

aurası olduğunu hissettiriyor. Simsiyah duvarlar, kontrast oluşturan beyaz floresan ile 

aydınlatılmış. Dar ve uzun olan mekan uç kısmında karanlıklaşarak gitgide daralıyor. 

Duvarlardaki bütün parçaları ile burada yaşanan, hayata üretilen işe dair bütüncül bir 

mekan, mekanın ruhuna özgü daha önce yaşamadığımız bir deneyimle 

karşılaşıyoruz. Burası bir üretim mekanı. Yerde yığılı olan kum, hergün kalıp haline 

dönüşüyor, döküm yapılıyor ve yine kürekle geri yığılı olduğu yere gidiyor. Siyah 

kum, bu mekanı var eden, onu dönüştüren değiştiren sürekli canlı kalmasını sağlayan 

bir madde, nesne olarak orada duruyor. Mekandaki yüksek ısılı aluminyum eritme 

fırını, siyah kum ve mekanın duvarlarındaki kalıplar ve aletler hep birlikte üretilen 

aluminyum parçalara şekil veriyorlar. Đlk bakışta mekanın kontrastıyla hissettiğimiz 

aurası burada nesne gibi görülenlerin her birinin yaşayan birer organizma gibi  

değiştiği, dönüştüğü ve bu hareket ve devinim içinde mekanı yeniden ürettiğine şahit 

oluyoruz. 
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Şekil 4.13 : Sinagogun Đçindeki Aluminyum Döküm Atölyesi Đç Mekanı  

 

Şekil 4.14 : Döküm Atölyesi Đçindeki Moleküler Yapı 

Döküm atölyesinden çıkıp sarı ışıklı boşluğa geri dönüyoruz ve iki kanatlı başka bir 

kapıdan içeri giriyoruz. Bu kapının ardında Serge Spitzerin yerleştirmesinin olduğu 

ibadet mekanı var. Mekan tamamen boşaltılmış. Yalnızca kutsallığını muhafaza 

etmek üzere, içeride kutsal tomarları ve Tevrat’ı barındıran bir dolabın etrafı duvar 

ile örülmüş durumda. Serge Spitzer atölyeler de dahil olmak üzere, mekanın 

tamamında hiçbir şeye müdahale etmemiş. Yalnız sinagogun ana mekanının 
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zeminine cam bilyelerle bir örtü oluşturmuş. Mekanda yapay olarak aydınlatma dahi 

yapılmıyor. Mekanı, tek başına girdiğiniz kapının üzerindeki pencereden gelen sarı 

ışık aydınlatıyor. Başta karanlık olan mekan, gözün alışması ile daha kolay algılanır 

hale geliyor. Üç farklı renkten oluşan bilyeler tepe penceresinden gelen ışığı geri 

yansıtıyor. Farklı renklerdeki bilyeler kimisi yan yana, kimisi ayrı ayrı, sıkışık ve 

gevşek, üstüste, alt alta yerleştirilmiş. Mekandan gezindikçe yansıttıkları ışık 

farklılaşıyor. Her bakış açısı başka bir kurguyu görmemize yardımcı oluyor. Bakışın 

değişmesiyle bilyelerden oluşan ışık haritası da değişiyor. Merakımızı cezbediyor ve 

sürekli tekrar bakıyoruz. Mekanda gezerken bir yandan da atölyeden gelen sesleri 

duyuyoruz. Mekanlar aslında birbirleriyle aralardaki boşluklardan geçen ses ile ilişki 

içindeler. 

 

Şekil 4.15 : 3 Ayrı Renkte Cam Bilyelerin Oluşturduğu Yapı 

Serge Spitzer’in yaptığı zamanın ve mekanın katmanlar halinde çökeldiği bu mekana 

dikkati çekmek. Yerleştirme tamamen keşfedilen bu mekandan hareketle 

oluşturulmuş ve mekana hiçbir müdahalede bulunulmamış. Serge’in işi bu yüzden 

bağlamsal ve ilişkisel. Kendi işinin kentle, yapıyla, mekanla kurduğu ilişkiden çok, 

mekanın kendi içinde zaten kurulmuş olan ve sürekli kurulmaya devam eden 

ilişkileri önemsiyor ve bu yerleştirmeyi ona dikkati çekmek için yapıyor. Bu çok 



 
71 

katmanlı yapıyı içeren yapıt, bilyelerin konumları, yerleşimleri günümüz kentindeki 

yaşantı ve ilişkileri anlatan, hayal ettiğimiz ama nasıl bir şey olduğunu 

bilemediğimiz, bir bütüncül haritayı çağrıştırıyor. Işığın içindeki 3 ayrı renk 

homojenleşmesine karşı durması için özellikle seçilmiş. Mekanın sakinleri ve 

içindeki işlevlerin de sergileniyor oluşu, burada sergilenen nedir, mekan mı, yoksa iş 

mi? sorusunu sormamıza sebep oluyor. Yerleştirmeye, bu anlamları yüklememizi 

sağlayan içinde bulunduğu mekan olması dolayısıyla, işin içeriği olan şeyin aslında 

bağlamı olduğunu, bağlamın içerik ile yer değiştirdiğini görüyoruz. Serge’in işi bu 

anlamda, günümüzün kentsel ortamındaki iç içe geçen ilişkileri açığa vurduğu için 

değerli oluyor. Ayrıca sinagogun kent içindeki konumu, tarihsel geçmişi, içinde 

bulunduğu kentsel mekanın ilişkisel ve bağlamsal olarak okunmasına katkı sağlıyor.  

Buradaki mekan günümüzde tasarlanan karma kullanımlı yapılardan ya da hibrit yapı 

tiplerinden biri değil. Tamamen kendi kendine, kentin yapısı içinde, sosyal 

gereksinimler, yönelimler ile oluşmuş, tarihi katmanlarını ve bugünün yaşamsal 

izlerini bir arada barındıran, kentin çoğu bölgesinde görülebilen bir içiçe geçmiş 

girift mekanların oluşturduğu bir girişiklik. Kent bu anlamda girift mekanlar içinde 

algılanması ve kavranması hatta haritalanması dahi kolay olmayan muğlak bir 

ilişkiler ağından oluşuyor.  

Einstein evrende sabit bir nokta olmadığını söyler. Sinagogdaki yerleştirme, mekanın 

bütünüyle, Rönesans’ın çerçeve içine hapsettiği sanatı çerçevelerinden kurtaran, onu 

çevresi ile ilişkisel hale getiren bütüncül bir iştir. Yerleştirme bir ilişkisel ağ üretir. 

Serge’in kavramsallaştırdığı beynimizdeki sinapslar ile kurulan bir ağsı yapı gibi bir 

ilişkisel bütündür. Deleuze bunu doğadaki rizom organizması ile anlatır. Rizom 

bedeni ve kökü aynı organ olan bir organizmadır, bu yüzden diğer rizomlarla 

herhangi bir yerinden bağ kurabilir. Bir ağaç yapısında olmadığı için her hangi bir 

yerinden bağlantı oluşturabilir. Deleuze’ün ortaya attığı kavram çoklu ve hiyerarşik 

olmayan algıların oluşmasına izin verir.  Deleuze öngördüğü bu kavramsal yapı ile 

sonsuz giriş noktası bulunabilecek bir haritalama ortaya koyar. Rizom birkaç farklı 

parçadan oluşan bütüne indirgenemez, statik birimlerden değil dinamik ölçülerden 

oluşmaktadır; daha doğrusu hareket halinde olan ölçülerden oluşmaktadır. Başlangıcı 

ve sonu yoktur ancak rizomun oluşması için her zaman kendine özgü bir çevre vardır 

(Graafland,1999). 
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Şekil 4.16 : Örnek Rizomatik Đlişki Diyagramı 

Kenti bu bağlamda kavramsal ilişkiler ağı olarak okumaya niyetlendiğimizde sürekli 

yer değiştiren ve yeni pozisyonlar alan bir düşünme ve deneyimleme pratiğine 

ihtiyacımız var. Serge’in yerleştirmesi bu anlamda mekanla ilişki kuran bağlamsal 

bir içerik olarak görüldüğü zaman farklı, günümüz kentsel yaşantısının ürettiği 

bağlamın bir yansıması olarak görüldüğünde ise farklı anlamlar kazanmaktadır. 

Serge bize; buradaki mekan ve yapı kentin bağlamı içinde onunla ilişkiler kuran, 

ilişkiler üreten bir yapı mıdır, yoksa bizim kentteki ilişkilerimizi, sosyal yaşantımızı, 

ürettiğimiz kavramsal mekanları içeren bir bağlam mıdır? sorusunu sordurmaktadır. 

Böyle düşünüldüğünde mekansal ilişkileri ve kent iç içe geçerek kendi üzerine 

katlanarak yeni anlamlar üretmektedir. Serge’in sinagog mekanı içerisindeki, 

karşılaşıldığında zamanı duraklatan yerleştirmesi de bu üst üste düşmeleri ve birbiri 

içine geçmeleri haritalamaktadır. Boşluk içinde duran bilyeler, bütüncül dokusu ile 

kavram uzamını; bir birine benzeyen her bir öğe de bütünü var eden şeyleri 

oluşturmaktadır. Sinagog Merleau Ponty’nin kavramsallaştırdığı bir gradyan ağı 

gibidir. “Gradyon ne getireceği bilinmeden denize atılan bir ağdır, ya da 

kestirilemeyen billurlaşmaların oluşacağı ince bir dal.”(Merleau-Ponty, 2006). 

Kentte ilişkiselliği görmek üzere atılmış bir ağsı yapıdır. 



 
73 

‘Molecular(Đstanbul)’ bu bağlamda, kentte billurlaşmaların oluştuğu ince dallardan 

biridir. Serge Spitzer ne getireceğini bilmeden, mekandan elde ettiği deneyimle ve 

mekanın onda oluşturduğu izlenimiyle tasarladığı bu yerleştirme, ürettiği sorunsallar 

ile günümüz kentsel ortamındaki ilişkileri sorgulayan bir tasarım haline 

dönüşmektedir. Kentte var olan, ama ilk bakışta göze gelmeyen, kentin özüne dair 

gizli kalmış olan bir gerçekliği ortaya çıkarmaktadır. 
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5.  SONUÇ 

Günümüz kenti ile ilişki kurmak için bugün çokluk kavramı önemli olmaktadır. 

Bugün kenti anlamak, onunla yaşamak için çok sayıda yaklaşım noktasına, çoklu 

bakış açısına, kente dahil olma yöntemine, kente müdahale etme şekillerine, deneyim 

olanaklarına ihtiyaç duymaktayız. Böylelikle kente duyarlı ve kente karşı sorumlu 

kentliler olarak kente ait hakkımız olan kenti kendimize mal etme, onu bizim kılma 

haklarına tam anlamıyla sahip olabiliyoruz. Bu haklara sahip olabileceğimiz bir kent 

ortamı, olasılıkları destekleyen, olanaklar üreten ve yeniliğin ortaya çıkmasına 

olanak tanıyan, özgür bir ortam haline geliyor. Günümüz kentinin bilgisi; kentin 

imgesinde önceden belirlenmiş, tanımlanmış anlamlarında değil, kentte yol alanın 

içinde onunla ilişki kuranın deneyiminde saklıdır. Bu yüzden bugünün kentini 

anlamanın yolu kentin deneyimleri ve okumalarının çoğaltılmasından geçiyor. 

Karmaşık ve muğlak olarak nitelendirilen günümüz kenti çoklukların ilişki içinde 

olduğu yapısı ile Serge Spitzer’in işinin ortaya koyduğu sorunsal Deleuze’ün rizom 

kavramı üzerinden okunduğunda, sürekli kopan ve yeniden kurulan ilişkileri ile bakış 

açımızla ve zamanla değişen bir haritaya dönüşmektedir. Bu harita dallanan 

budaklanan kök gövde ve dallardan oluşan hiyerarşik bir yapı değildir. Bu sebeple 

bilgiye ulaşma sürecinde yolumuzu bulmak için bizi başlangıç noktaları, rotalar ve 

bitiş noktaları yerine istediğimiz yerinden dahil olup, istediğimiz yerinden 

çıkabileceğimiz, bilginin düğüm noktaları arasındaki ilişkilerde saklı olduğu bir 

yolculuğa zorlamaktadır. Bu yolculuk en başında itibaren ne ile karşılaşacağımızı 

bilmediğimiz bir süreçtir. Bu yüzden daha önceden belirlenmiş bir rota da yoktur. 

Rotalar kentin deneyimi içinde ilerledikçe kendiliğinden oluşacaktır. Yolculuk kentin 

deneyimi ile gerçekleşir. Bu bağlamda kenti anlamak, deneyimlemek, kente dair 

bilgiye sahip olmak ve bilgi üretmek için mimar, kent plancısı, kentsel tasarımcı, 

yerel yönetimler gibi kentle ilişki kuran disiplinlerin dışında bir çok olası temas 

noktası ve kente dahil olmak için giriş yeri mevcuttur. Bu giriş noktalarının, tercih 

edilecek rotaların ve deneyimleri ile kent her defasında başka bir boyuttan, bakış 

açısından yeniden üretilmektedir. Günümüz kentinin çok boyutlu ve karmaşık 

durumu kente ait deneyimlerin çoğalmasından kaynaklanmaktadır.  
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Herhengi bir yerinden herkesin dahil olabileceği günümüz kenti bu yaklaşımla 

değerlendirildiğinde katılımcı bir ortam haline gelmektedir. Bu yüzden genele ilişkin 

yargıların, toplumsal ve yapısal bakış açılarının yanısıra bireysel deneyimler de önem 

kazanmaktadır. Günümüz kentinde yerel nitelikler bu bağlamda küresel güçlerin 

karşısında direnç kazanmaktadır. Kendilerine yapılan haksızlığa karşı haklı onur 

mücadelelerini bu bağlamda yürütebilmektedirler. Örneğin Zapatista Ulusal 

Bağımsızlık Ordusu, küreselleşmeye karşı haklı onur mücadelelerini sürdürmek için 

internet ve uydu dahil olmak üzere bütün medya ve iletişim araçlarını kullanarak 

dünya ile iletişime geçerek seslerini duyurmuşlardır. Küresel güçler, ekonomik ve 

siyasi iktidara sahip olan güçler de bu bağlamda yerel değerleri görmezden gelerek 

aşamayacakları ve kuvvet kullanarak bastıramayacakları engeller ile 

karşılaşmaktalar. Bu yüzden günümüzde politik olarak doğru olmak zorunlu hale 

gelmektedir. Günümüz kentinin sunduğu katılım olanakları, küresel-yerel, genel-tikel 

arasındaki çekişmeyi aşma, bunu bir kavga olarak değil karşılıklı fayda sağlanan 

diyalektik bir ilişkiye dönüştürme fırsatları sunmaktadır. Günümüz kenti ağsı ilişkiler 

sistemi içinde alınan yollar, yani deneyimler; yeni açılan yollar yani tasarımlar ile 

yeniden üretilmektedir. Kente dahil olma ve onu kendinin kılma sürecinde kentli 

yolda olmalıdır. Kente duyarlı olan kentli, yolda olduğu süreç içinde kente müdahale 

etmekte, onu değiştirmekte ve böylelikle kendinin kılmaya çalışmaktadır. Sanatçılar 

kentin kavramsal ortamında çizdikleri anlamsal çizgiler, bağlantılar ve oluşturdukları 

düğüm noktaları ile kentte gizli kalan şeyleri gün yüzüne çıkarmakta ve bizim kent 

deneyimimizi şekillendirmektedirler. 

Sanatçıların kente dair üretimleri bu bağlamda araçsallaştırılarak, kent her defasında 

farklı bir bakış açısı ile tekrar okunabilmektedir. Herhangi bir sanat alanında kentle 

ilgili üretilmiş işler kenti kavramsal olarak yeniden ürettikleri, tasarladıkları için bu 

çalışmada birer tasarım aracı olarak nitelendirilmektedirler. Çağdaş tasarım araçları 

üzerinden kenti okumak için kenti deneyimleme sürecimiz içinde yeni rotalar 

üretebilecek, kentle ilgilenenleri olası yeni haritalara, mecralara sürükleyebilecek çok 

boyutlu bir bakış açısına ihtiyaç duymaktayız. Bu tez çalışmasının ilk bölümünde 

tartışılan; tek noktaya indirgenmiş merkezi perspektife dayalı bakış açısını, çoklu 

bakış açısı ile değiştiren Pavel Florenski’nin yaklaşımı kentteki deneyimimizde 

karşılaşacaklarımızın olasılıklarını arttırarak kentle ilgili çalışma yürütenlere 

yardımcı olmaktadır. Florenski’nin yaklaşımı nesnenin bir çok görünümünü birarada 
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sunan bir bakış açısını tarif etmektedir. Bu da bakışın sürekli yer değiştirmesi 

anlamına gelmektedir. Kentte bakışın sürekli yer değiştirmesi kentle ilişkimizde bizi 

sürekli yolda kılmakta yeni açılımların ortaya çıkmasıyla kenti yeniden düşünme 

olanağı sağlamaktadır.  

Deneyimde saklı bilgiye ulaşmak için kendimizi ve kentteki şeyler arasındaki ilişkiyi 

tersinden de yorumlamak zorunda kalmaktayız. Öznenin nesne ile ilgili deneyimi 

arasında oluşan ilişkiye tersinden bakarak, kendimizi de dünyanın içinde olan bir 

nesne gibi görerek kentle ilişki içinde olmak gerekmektedir. Bu bağlamda özne ve 

nesne arasındaki ayrımın bulanıklaşması ile ortaya çıkan beden kavramı gündeme 

gelmektedir. Bedenle kavrayış özne nesne ayrımının bedende eritildiği, iki yönlü 

gidip gelmelerin gerçekleştiği , duyuların eşlik ettiği çok yönlü bir kavrayıştır. Kenti 

bedenle kavramak farkındalığımızı arttıran ve bizi olası durumlar ile karşılaşmaya 

açık kılan bir deneyim olmaktadır.  

Tez çalışmasının ilk bölümünde ortaya konan bakış açısı ile ikinci bölümde 

tartışmaya açılan kente dahil olma ve kenti kentlinin kendisinin kılması sorunsalı 

çağdaş tasarım araçları üzerinden yapılan okumalar ile açıklanmaya çalışılmıştır. 

Kent çağdaş tasarım araçlarının oluşturduğu uzamlar üzerinden çoklu bakış açısı ile 

yeniden deneyimlenmekte ve okunmaktadır. Türk Sineması üzerinden Haydarpaşa 

Garı’nın gizli kalmış niteliklerini keşfetmeye dair yapılan araştırma çalışmasında 

zaman içinde Haydarpaşa Garı’nı sahne alan filmler araçsallaştırılmıştır. Haydarpaşa 

Garı’nın ilk bakışta görülmeyen niteliksel özelliklerine dair bir çalışma yapılmıştır. 

Her filmin kurgusu ve hikayesi içindeki karakterlerin kent ve mekan deneyimi kentin 

ve kente ait mekanların başka bir yanını, gözle görülmeyen saklı boyutlarını 

okumamıza yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada bir tasarım aracı olarak sinema 

üzerinden Haydarpaşa Garı’na ilişkin bir okuma yapmakla, Haydarpaşa Garı’nın 

olası geleceğine yol gösterecek gar binasının kavramsal niteliklerine ulaşmaya 

çalışılmıştır. Film karelerinden de anlaşıldığı gibi, kent ile ilk karşılaşmada kentin 

birey üzerinde mekansal etkisini oluşturan unsurlara dikkat çekilmiş; kentsel 

dönüşüm projesi kapsamında binanın içinde bulunduğu yakın çevresi ile birlikte olası 

kullanim potansiyeli için düşünme pratikleri sağlamıştır. Pina Bausch, ‘Nefes’ile 

günümüz kenti ile bedenler arasındaki ilişkiyi sorgulamaktadır. Kentin insan bedeni 

içinde nasıl ikamet edebileceğini ve bedenler üzerinden kentin nasıl 

kavranabileceğini tartışmaya açmaktadır. Bu tartışma bize kenti farklı bir bakış açısı 
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ile deneyimleme fırsatı vermektedir. Pina Bausch kendi Đstanbul’unu kentin 

kavramsal uzamı üzerine işlemektedir. Kentin kavramsal uzamı bu bağlamda 

izleyicinin deneyimi ile genişlemektedir. Günümüz kenti çağdaş tasarım araçlarının 

yardımıyla her seferinde yeniden deneyimlenerek ve okunarak, tasarlanmaktadır. 

Kenti bu bağlamda kentlinin kendi tasarlar. Serge Spitzer’in işi kendi kendine, kentin 

içindeki dinamiklerin yönlendirmesi ile oluşmuş bir mekanda yer almaktadır. Bu 

mekan parçalı ve parçaların ilişki içinde olduğu yapısı ile günümüz kentinin küçük 

bir modeli, diyagramı olarak görülebilir. Spitzer’in mekana yerleştirdiği düzenleme 

kentteki heterojenliği, bakış açısı ile değişen yapıyı ve bu yapı içindeki ilişkileri 

farketmemizi sağlamaktadır.  

Kentlinin deneyimini, kentin kavramsal katmanında alacağı yolda olasılıklarını 

arttırmak; kente duyarlı olanların, kent ile ilgili tasarımlarını ortaya koyabilmesini 

sağlamak için çağdaş tasarım araçlarınına ihtiyaç duyulmaktadır. Çağdaş tasarım 

araçları, günümüz kentinin deneyimlerini ve okumalarını arttırarak, kenti katılımcı, 

paylaşımcı ve çoklukların oluşmasına olanak sağlayan, çok sesli ve kültürlü birer 

ortam haline getirmekte; kentin gündelik yaşantısı içinde gizli kalmış, keşfedilmeyi 

bekleyen, görünenin ardında olan görünmeyenin keşfedilmesi için önemli araçlar 

olmaktadırlar. 
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Şekil A.2 : Hiçbiryerde Filminden Kareler 
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Şekil A.3 : Çarpışma Filminden Kareler
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kent kültürüne karşı gelişen yoğun ilgisi sebebiyle üniversitede mimarlık okumayı 
seçmiştir. Edebiyat müzik ve sinema’ya ilgi duymakta, çalışmalarında bunlar üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Dört Yıldır EKS Mimarlık şirketinde mimar olarak mesleğini icra 
etmektedir.  

Ödüller: 

• Bursa’nın Tarihi Binaları Maket Yarışması, Kozahan Maketiyle 3.lük Ödülü, 
2001 

• Denizli Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması, Satınalma Ödülü, 
2009 ( Kaya Sönmezler, Ebru Sönmezler, Burak Tolga ile) 


