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Editörler küçük bir mahalle al›flverifl merkezi fikrinde ›srar ederek çiftten pro-
jenin ölçe¤ini küçültmelerini istediklerinde, Gruen ve Krummeck, önemi da-
ha sonra anlafl›lacak bir düzeltme yapt›lar: Avlu fikrinden vazgeçerek, cam-
dan “dairesel bir bina” önerdiler. Tamamen kapat›lm›fl kompleks, önce bir
yaya yolu ve sonra bir park zinciriyle çevreleniyordu. Architectural Forum’un
editörleri öneriden nefret ettiler. Forumun editör ortaklar›ndan George Nel-
son, bir avlu olmaks›z›n, al›flverifl edenlerin oyalanabilecekleri ve dolaflaca-
bilecekleri bir yer kalmayaca¤›n› iddia etti. Sonunda, Gruen ve Krummeck,
U fleklindeki yeflil bir avlu etraf›nda düzenlenmifl daha geleneksel bir al›flve-
rifl merkezi tasar›mlar›n› teslim ettiler. Belli ki, birkaç y›l sonra coflkuyla kar-
fl›lanacak kendi kendine yeten bir al›flverifl ortam›na yol açacak güçler henüz
ortal›kta de¤illerdi. Gruen’in önde gelen iki büyük ma¤azay› tamamen kapa-
t›lm›fl bir al›flverifl mekân› infla etmek için ikna edebilmesi 50’lerin ortalar›n›
buldu. Otomobilleri, sokak sat›c›lar›n›, hayvanlar› ve di¤er potansiyel rahat-
s›zl›klar› d›flar›da b›rakan, gözetlemenin yeni teknolojisinin avantajlar›n› kul-
lanan, düzen, temizlik ve güvenlik gibi banliyö * de¤erlerinin ideal bir cisim-
leflmesi olan al›flverifl merkezi ancak o zaman ortaya ç›kt›. 4

Gruen’in al›flverifl mekânlar›n› – biçimsel olarak aç›kl›ktan kapal›l›¤a, malze-
me olarak camdan çimentoya do¤ru – dönüfltürmesi, savafl sonras› Ameri-
kas›ndaki politik ve kültürel görünümü ›slah eden baz› tektonik de¤iflimleri
yans›t›yor. K›rklar›n ortas› ile 1957 aras›nda, radikal biçimde iki kutuplu bir
politik dünyan›n ortaya ç›kmas›yla birlikte, toplumsal manevi duygular, sa-
vafl galibiyetinin coflkulu kutlamas›ndan endifleli bir topyekün savafl beklen-
tisine dönüfltü; paylafl›lan endifle duygusu “ulusun üzerinden atamad›¤›
düflük dereceli bir atefllenme”ye 5 benzetilebilirdi. Ellilerin ortalar›nda, top-
yekün y›k›m endifleleri her yerde haz›r ve naz›rd›; gündelik hayat›n her zer-
resine sinmiflti. Bir çevreleme felsefesi, böylesine iyiden iyiye korkuyla bes-
lenen bir ortamda, endifleleri kontrol alt›nda tutacak araçlar› sa¤l›yordu; bit-
mek bilmez korkular› durmadan körüklemeye yarayan bir araç sunman›n
yan›s›ra, ulusa yönelik çeflitli sözde sald›r›lar›n püskürtülmesine de yar›yor-
du. Nihayetinde, kapal› al›flverifl mekân› bu çevreleme felsefesi için bir sem-
bol niteli¤i kazan›yordu, çünkü güya birbiriyle çeliflen iki semiyotik ortaya

koyuyordu: Al›flverifl merkezi, içeriye do¤ru, yani, al›flverifl yapanlara, güven-
lik sa¤lama, emniyet ve s›¤›nak sunma iddias› tafl›yordu. Sözde köklerinden
sökülmüfl, büyük politik ve ekonomik dönüflümler geçirmekte olan, tüketi-
cili¤in gittikçe vatanseverlik ve ilerleme ile özdefl görüldü¤ü bir topluma et-
kili bir dayanak noktas› sunuyordu. D›flar›ya do¤ru, yani, rakip Sovyetler Bir-
li¤i ve di¤er potansiyel komünizm sempatizanlar›na karfl›, kapitalizmin üstün-
lü¤ü mesaj›n› verdi¤i farzediliyordu; tüketicili¤in sözümona sosyal eflitlikçi-
li¤ine ve seçme özgürlü¤üne dikkat çekiyordu.
Süslenip püslenmifl bir beton s›¤›nak tarz›ndaki ikonografisiyle, sonras›nda
büyük ço¤unlu¤unun devlet taraf›ndan cömertçe desteklendi¤i aç›¤a ç›kan
al›flverifl merkezi, çevrelemenin politik stratejisini mekâna aktararak sosyal
ve kültürel çevrelemenin sonraki daha kurnaz biçimlerine maddi zemin olufl-
turdu. Al›flverifl merkezi, erkek askerlerin savafltan dönmesiyle emek piyasa-
s›ndan el etek çekerek, çocuk yetifltirme, ev kad›nl›¤› ve al›flveriflteki emek
gücüne sürülen kad›nlar›n çevrelenebilmesini de sa¤l›yordu. Bunun yan›s›-
ra, al›flverifl merkezi, beyaz, orta s›n›f banliyö sakinlerine koruma alt›nda gü-
venlikli bir bölge sunmas› bak›m›ndan, efl-sosyallik (homo-sociality) vaat
ederek, banliyö yaflant›s›n›n ›rk ayr›m› tarihine de kaç›n›lmaz olarak bulafl-
m›flt›r. Böyle bir düzene¤e sahip oldu¤u için al›flverifl merkezinin tarihi, ka-
d›nl›k ve tüketicilik kavramlar› aras›nda kurulan ba¤ kadar banliyölerin ›rkç›
çevrelenme politikalar› ile de yüklenmifl haldedir.

Gruen Etkisi
Victor Gruen, Bat›’n›n önemli kent planlamac›lar›ndan biri olarak kabul edi-
lir. Viyanal› bir Yahudi göçmeni olarak, yaflam› süresince Amerika ve Bat› Av-
rupa’da kentlerin gelifliminin rotas›n› temelden de¤ifltiren büyük kentsel mü-
dahaleler gerçeklefltirmifltir. Gruen’in ilk dönem ifllerinin ço¤unlukla Bat›
kentlerinin y›k›m›nda etkin rol oynad›¤› düflünülürken, geç dönem iflleri ge-
nifl bir çevre taraf›ndan gecikmifl bir kurtarma giriflimi olarak de¤erlendirilir.
Gruen’in ünü daha ziyade, merkezsizlefltirilmifl Amerikan banliyö manzara-
lar›na ticari makineler sokmas›na dayan›rken, Amerika’da ve daha sonra Av-
rupa’da göz ard› edilen kent merkezlerine yapt›¤› müdahaleleri, savafl sonras›
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1943’te, Amerika Birleflik Devletleri’nde ç›kan mimarl›k dergisi, Architectu-
ral Forum, Victor Gruen ve ikinci kar›s› Elsie Krummeck’i, savafl sonras› kent
planlamas›na iliflkin büyük vizyonlar›n› paylaflacaklar› buluflmaya davet etti.
“Mimarl›k 194X” say›s›n›n editörleri, William Lescaze, Mies van der Rohe ve
Charles Eames gibi tan›nm›fl modernistlerden, II. Dünya Savafl›’n›n sona ere-
ce¤i, henüz bilinmeyen, 194X y›l› için model oluflturacak modernist bir ken-
tin parçalar›n› tasarlamalar›n› talep ettiler. 1 “Gruen & Krummeck Ortakl›-
¤›”ndan kentin çeperinde yer alacak bir savafl sonras› al›flverifl merkezinin
ilk örne¤ini sunmalar›n› istediler. ‹ki büyük karayolu aras›nda konumlanaca-
¤›ndan, editörler, bunun, kent merkezinde yayalara hizmet eden çarfl›yla bir-
birini tamamlayaca¤›n› düflünüyorlard›. “Bir al›flverifl merkezi nas›l daha da-
vetkâr olabilir?” sorusu, editörlerin, halihaz›rda New York’taki büyüleyici pe-
rakende butik tasar›mlar› ve Los Angeles’ta fantazmagorik sergi mekânlar›-
na dönüfltürdükleri ma¤azalar zinciri tasar›mlar›yla tan›nan Gruen ve Krum-
meck’e sorduklar› soruydu. 2

Elsie Krummeck’in tasar›ma ve Gruen’in yaz›ya odaklanmas› ile çift, baflta “kü-

çük bir mahalle al›flverifl merkezi” olarak tariflenen talebe, büyüklü¤ü ve ifl-
levselli¤i editörlerin kafas›ndakini oldukça aflan bir öneriyle cevap verdiler.
Önerileri, Gruen’in sonradan belirtece¤i gibi, Los Angeles al›flverifl fleridinde,
ma¤azalar aras›ndaki uzun mesafeler, trafik s›k›fl›kl›klar›, yetersiz yaya alan-
lar› yüzünden bir eziyete dönüflen al›flveriflten kendi duyduklar› s›k›nt›y› yan-
s›t›yordu. Los Angeles’›n “otomotiv-zengini savafl sonras› Amerika”s›nda 3

s›kça kopyalanacak bir örnek teflkil etti¤inin fark›nda olan Gruen ve Krum-
meck, önerilerini “daha eski kentler için bir ana meydan” diye tarifleyerek
modellediler. Yönelimlerindeki böylesine bir de¤iflimle, Gruen ve Krummeck
iki önemli yenilik önerdiler: park yerini al›flverifl mekân›ndan ay›rmak ve ti-
cari ve kentsel ifllevleri birlefltirmek. Bu ilkeler uyar›nca planlar›, tüm proje-
nin, ziyaretçilerin bahçe restoranlar›nda, ‘milk-bar’larda ya da müzik stand-
lar›nda dolaflarak rahatlayacaklar› yeflil bir plaza etraf›nda düzenlenmesini
öneriyordu. Bu kompleks, yirmi sekiz ma¤azay› ve ayr›ca bir kütüphane,
hemflire okulu, postahane, oyun odas›, tiyatro, kulüp binas›, toplant› salonu
ve midilli ah›rlar›n› içeren on üç kamu tesisini kaps›yordu.
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hiç de rastlant›sal de¤il. Gruen, merkezden d›flar›ya, banliyölere do¤ru yay›l-
mayla karfl› karfl›ya kal›nca, belli ki savafl sonras›na özgü Büyük Düflünme
inanc›na da kendini kapt›rarak, ABD’ye geliflinin hemen ard›ndan “yerel al›fl-
verifl merkezi” kavram›n›n reklam›n› yapmaya bafllad›. Yükselifle geçen Bat›
Avrupa kent merkezlerini iflaret ederek, her faal kentin temelinde ticari ve
kentsel mekânlar›n sa¤lam bir birlefliminin bulundu¤unu savundu. Buna kar-
fl›l›k, ABD banliyö manzaras›, Gruen’e göre, tek ailenin oturdu¤u evlerle oto-
yollardan oluflan tek ifllevli y›¤›nlardan ibaretti. Gruen, bu zay›f çevredeki
kentsel hayat› güçlendirmek için, iflin içine sözde “Al›flverifl Kentleri”nin ka-
t›lmas›n› önerdi. Büyük vizyonlara sahip bir adam olarak Gruen, ticari ve
kentsel faaliyetleri birlefltiren ve tecrit edilmifl ev kad›nlar›n›n, emeklilerin ve
gençlerin oyalan›p ba¤ kurabilecekleri alanlar sunan devasa kent-hayat› pro-
jelerinin infla edilmesi için ç›¤›rtkanl›k yapt›. 9

Besbelli ki, böylesine büyük ölçekli bir yat›r›m için sponsor bulmak kolay de-
¤ildi. Gruen rüyas›n› pazarlamak zorundayd›: ABD’ye gitmeden evvel kendi-
ni adam›fl bir sosyalist olmas›na karfl›n So¤uk Savafl kayg›lar›n› istismar et-
ti ve al›flverifl etmekten nefret etmesine ra¤men tüketici rüyalar›n› gerçeklefl-
tirmeye söz verdi. 10 15 milyon metre kareyi aflan tüketici mekân›n›n infla-
s›yla, 11 Gruen sonunda hayalgücünü büyüklük ve etki bak›m›ndan oldukça
aflan bir projeyi gerçeklefltirdi. Gruen’in al›flverifl merkezi kavram›n› ilk öner-
di¤i y›l olan 1943’ten al›flverifl merkezlerinin tüm ABD’de mantar gibi bitti¤i
altm›fllar›n ortas›na kadar, bu yirmi y›l içerisinde tüketim sahas› üretim sa-
has›n›n uzant›s› olmay› b›rakt›. Tüketim sahas›, savafl-sonras› dönemin sos-
yal, kültürel ve ekonomik itici gücü haline geldi ve tüketici mekânlar› zama-
n›n seçkin pazaryerleri olarak görülmeye baflland›.

Çevreleme Politikas› (Politics of Containment)
‹kinci Dünya Savafl›’n› takip eden y›llarda Moskova’da görevli olan Amerika
Büyükelçisi George Kennan, s›k› bir çevreleme jeo-politikas› belirlenmesi için
ça¤r›da bulundu. Birleflik Devletler, bu plan do¤rultusunda, Komünizmin ya-
y›lmas›na karfl› siyasi diplomasi, askeri kuvvet ve tüketicili¤in bafltan ç›kar›-
c› gücünü kullanarak savaflt›. D›fl politika, çevreleme konusunda ›srarl›yken,

evdeki sivil savunma politikas› yay›lmaya a¤›rl›k veriyordu. Bu durum, Bafl-
kan Franklin Roosevelt’in ‹kinci Dünya Savafl›’na kat›lan 16 milyon Amerikan
askerine resmî yard›m olarak sundu¤u GI Ödene¤i (Government Issue) için
gerekli yasan›n Kongre’den ç›kt›¤› ve büyük bir savafl sonras› konut krizi bek-
lentisinin t›rmand›¤› y›l olan 1944’te bafllayan banliyölefltirme politikalar›n›
kuvvetlendirdi. Resmî olarak Asker ‹ntibak Yasas› (Serviceman’s Readjust-
ment Act) diye bilinen yasa, terhis olmufl askerlerin peflinats›z ev edinmele-
rini sa¤layan ulusal bir ipotek teminat› sunuyordu. Birkaç y›l içerisinde, befl
milyon harp malulü ev sahibi oldu. Ne var ki, ev-mülkiyetinin sözde demok-
ratiklefltirilmesi asl›nda ciddi bir d›fllamaya dayan›yordu: Ellilerin sonlar›na
kadar, Siyahlar›n banliyö yat›r›mlar›na girebilmeleri fiilen imkâns›zd›; beyaz
ev sahipleriyle ittifak halindeki yat›r›mc›lar Afrikal›-Amerikal›lara mülk satma-
y› reddediyorlard›. GI Ödene¤i gibi kamu fonlar› sonuçta ›rk ayr›m›n› ve Af-
rikal›-Amerikal›lar›n kentin iç kesimlerinde çevrelenmesini desteklemifl oldu.
Kent tarihçileri beyazlar›n kentin içinden banliyölere kaç›fl›n›n, ekonomik ge-
liflme, nüfus patlamas›, ucuz gayr›menkul fiyatlar› kadar, ›rkç›l›¤›n ve kamu
ev-infla fonlar›n›n da sonucu oldu¤unu savunurlar. Beyaz harp malullerinin
banliyö cephesini fethetmelerinde mali zemini oluflturan GI Ödene¤i gibi
önemli bir unsurun yan›s›ra, tarihçiler, yönetimin “kentsel savunmas›zl›¤a”,
kentin endüstrisine ve askeri merkezlerine yönelik büyüyen atom sald›r›s›
tehdidine odaklanm›fl olmas›n›n, genç aileleri kentin çeperlerine sürükleyen
zihinsel ve psikolojik koflullar› haz›rlad›¤›n› savunurlar. 12

Kentsel hayat›n içinde bulundu¤u sald›r› tehlikesinin ciddiyeti, Aral›k 1950’de
Life dergisinde bas›lan “ABD Kentleri Atom Savafl›na Nas›l Haz›rlanabilir”
makalesinde tasvir ediliyordu. Dergi iddia ediyor ve uyar›yordu, ABD kentle-
ri dünyadaki en fazla tahrip edilebilir hedeflerdi: “‹lkin bir anda gerçeklefle-
cek genifl bir alan›n topyekün tahribat›yla, yüzbinlere varan kay›plar olur...
ama bu arkas›ndan gelecek olana k›yasla muhtemelen daha az korkunçtur.
Ulafl›m felç olur, elektrik ve su kesilir, besin kaynaklar› tahrip edilir. Halk
altüst olur, panik halinde kaçarak kenti terk eder.” Siberneti¤in mucidi olarak
kabul edilen MIT profesörü Norbert Wiener’den al›nt› yapan dergi, kent mer-
kezlerinin etraf›na can yelekleri denen korunaklar infla edilmesini öneriyordu.

kentsel geliflimi büyük oranda etkiledi. Her iki durumda da, sözde “halk›n mi-
mar›”n›n, ticaretin bütünleyici gücüne olan güçlü inanc› ve kenti bir vitrin ya
da sahne olarak kavrayan sezgisel tutumu belirleyici oldu. Bugün mimarl›k
alan›nda, ustaca tasarlanm›fl ticari mekânlarda, belirli bir amaçla gelen müfl-
terinin as›l niyetini unutup, kendini aylakça ve amaçs›zsa al›flverifle kapt›r-
mas› türünden bir olguya Gruen Etkisi deniyor. Gruen’i, pek çok örnekte
– Viyana’daki Politik Kabare’de, Viyana’n›n birinci bölgesinde ve New York
5. Cadde üzerindeki butiklerde, Bat› Avrupa ve Amerika Birleflik Devletle-
ri’ndeki al›flverifl merkezi ve kent imar projelerinde – motive eden sihirli güç
böyle bir mekân kavray›fl›ndan kaynaklan›yordu. 
Bu temay› Gruen’in mesleki çal›flmalar› kadar, biyografisi de yans›t›r. 1926
ile 1934 y›llar› aras›nda, Victor Gruen, as›l ad›yla Viktor Grünbaum, Viya-
na’n›n ço¤unlukla birinci bölgesinde bulunan apartman ve küçük ma¤azala-
r› yeniledi. Genel olarak Viyana modernizminin paradigmalar›na ve özel ola-
rak da Adolf Loos’taki mekân›n teatralli¤ine olan ilgisi sonucu (Colomina
1992, s. 73-128), Gruen, ço¤u kez devasa cam cepheler eklemek suretiyle
ma¤azalar› genifl al›flverifl vitrinlerine dönüfltürerek düflsel bir sergi mekâ-
n›yla, bir performans mekân›na ait çifte kaliteyi yakal›yordu (Gruen 1947).
Geceleri, Gruen, ayart›c› sahne yönetimi becerilerini keskinlefltirdi¤i bir po-
litik kabarenin konuflmac›s› olarak sahne al›yordu. Siyaseten istikrars›z, an-
ti-semitizmin içine iflledi¤i Viyana, ona fliirsel mecaz› ö¤retmiflti; Gruen sah-
nede siyasi eylemlilik, anti-faflist direnifl ve e¤lence aras›ndaki istikrars›z çiz-
gide yürüyordu. Bir keresinde, bir polisin ona sözlerini dikkatlice tartmas›n›
söylemesi (“seine Worte auf die Waagschale legen”) üzerine, ertesi gün,
Gruen, sansür giriflimiyle alay edercesine sahneye elinde bir teraziyle ç›ka-
cakt›. 6 1938 Mart’›nda, SS’in Gruen’i dairesinde tutuklamak istemesi üze-
rine, yak›n bir arkadafl› kabarenin SS kostümünü giyerek Gruen ve kar›s› Ali-
ce Kardos’a havaalan›na kadar efllik edecektir. Gruen ve Kardos önce ‹sviç-
re’ye ve nihayetinde de Birleflik Devletler’e kaçarlar. Gruen, New York’ta ilk
ifl olarak “Mülteci Sanatç›lar Grubu”nun hayatta kalan üyelerinin
Broadway’de tekrar biraraya gelmelerine yo¤unlafl›r. Gösterilerinin ald›¤› ola-
¤anüstü iyi elefltirilere ra¤men, Gruen çok geçmeden mimarl›¤a geri döner.

Koyu bir Viyana aksan›na sahip bu karizmatik adam, görünüfle bak›l›rsa daha
gösteriflli sahneler yapmakla ilgilenmektedir. Gruen’in sonraki sahneleri,
referanss›z bir modernizmin ve yeni bir mekânsal denetim ölçe¤inin avantaj›n›
kullanarak, performatif icraya benzeri duyulmam›fl olanaklar kazand›racakt›.
Gruen’in çal›flmas›n›n etkisini kavrayabilmek için genellikle onun esas daya-
na¤› olarak rol oynayan kente bakmak ayd›nlat›c› olacakt›r – Viyana, yaflad›-
¤› ve öldü¤ü kent. Savafl öncesi Viyanas› Gruen’e dramatik sahne yönetimi-
ni ö¤retmifl ve onu, zihinsel ve fiziksel olarak, imaj ve gündelik hayat›n ac›
veren uyuflmazl›¤›na – bir yanda sürekli çürümekte olan bir kent dokusu, di-
¤er yandaysa görünüfl, etiket ve aldat›c› yüzeylere düflkünlük – maruz b›rak-
m›flt›. fiatafatl› Ringstraße, 19. yüzy›l›n ortalar›nda kentin Hausmann-tarz› ye-
nilenme döneminde kurulan cadde, kent ölümcül bir biçimde parçalanmak-
tayken, küçük burjuvazi için, di¤er fleylerin yan›s›ra, kavramsal bir birlik bi-
çimi ve hayali bir cemaat teflkil ederek, de Certeau’nun “ ‘kuramsal’ (yani,
görsel) bir simulakrum” dedi¤i fleyi kurmufltu. 7 Soyut düzeyde kent bede-
ninin birlik iddias› ile gündelik hayatta deneyimlenen sosyal ve mekânsal par-
çalanma aras›ndaki temel uyuflmazl›¤a zaman›n yazarlar› tekrar tekrar tan›k-
l›k ediyorlard›. Yazarlar, bu durumun tarihsel olarak farkl› – bir sahne olarak
Viyana – alg›s›na yol açaca¤› görüflündeydiler. “Sokak resimleri: Gözdelerin
Dönemeci: Theresianum akflamlar›na soluk bir vernik at›lm›fl gibi.
Rasumovskygasse caddesinden (...) otoyola bir bak›fl att›¤›n›zda: Kilise,
ayd›nlat›lm›fl saatiyle bir sahneyi and›r›yor...”, diye yazd› Robert Musil
1914’te.8 Al›flverifl merkezinin ileride üstlenece¤i orta hakemlik, imaj ve gün-
delik hayat, sahnenin önü ve arkas› aras›ndaki bu sanc›l› uyuflmazl›k ba¤la-
m›nda mutlak bir karmaflay› aç›¤a vurur: Gruen kentin büyük bir performa-
tif eylem mekân›na nas›l dönüflece¤i üzerine derin derin düflünürken, çevre-
deki sosyal doku gitgide harabeye, tehditkârl›¤a ve katliama sürüklendi.
Teatrallik, bu belirli ba¤lamda, yarat›c› mesafelenmeye ve hayali seferberli-
¤e yol açt›; bir toplumsall›k hissiyat› deneyimlemeye ve ba¤lanmaya yaraya-
cak bir araç sundu.
Gruen’in sahne-olarak-kent kavram›n›n zirveye tafl›nd›¤› ve ticaretin bu gös-
terinin arkas›ndaki itici güç olarak belirdi¤i yerin savafl sonras› ABD’si oluflu
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minde bir plana göre kümelenmifllerdi: Befl bina, içine f›skiyelerin, banklar›n,
heykellerin, sütunlar›n serpifltirilmifl oldu¤u bir avlu etraf›nda düzenlenmiflti.
Avluyla ma¤aza vitrininin kesifliminde yer alan bir pasaj, Gruen için “elzem
bir kentsel ortam” olan mekân› oluflturmufltu. 20 Tasar›m, Gruen ve Krum-
meck’in “194X” için sunduklar› projedeki bir dizi özelli¤i hayata geçiriyordu:
Al›flverifl merkezi taraf›ndan infla edilmifl ve özel mülk olan ekspres otoyol sis-
temini, otomobilleri al›flverifle gelenlerden ay›ran 2 hektarl›k otopark alan›yla
birlefltirip, krefl, konferans salonu, hayvanat bahçesi gibi ticari olmayan ku-
rumlar› ve çeflitli sanatsal yerlefltirmeleri ticari bir peyzaj›n içinde bütünleflti-
riyordu. Gruen, “oluflturmak istedi¤imiz, ziyaretçinin, girdi¤i zaman, ilk bak›fl-
ta bütünü do¤rudan göremedi¤i... ama, etrafta dolafl›rken, yeni deneyimlere,
yeni süprizlere, tempo ve atmosfer de¤iflikliklerine maruz kalaca¤› kentsel bir
ortamd›,” diye anar. 21 Buras›, Gruen’in, 22 Mart 1954’teki aç›l›fl töreninde
coflturmak için söyledi¤i gibi, “Yar›n›n Al›flverifl Merkezi”ydi. 22

Gruen’in büyük vizyonunu ilkin Detroit kentinde gerçeklefltirmifl olmas› pek
tesadüfi de¤ildi. Motown, iki milyon sakiniyle otomobil endüstrisinin “Üç Bü-
yü¤ü”nün – Chrysler, Ford ve General Motors – yuvas›yd›; buradaki mevcu-
diyetleri y›llar içinde zengin bir orta s›n›f›n geliflmesine neden olmufltu.
Detroit, ekonomik aç›dan bir hayal alemi olmas›na karfl›n, bir atom sald›r›s›-
n›n da muhtemel hedefi olarak görülüyordu. Ford Firmas› çal›flanlar›na s›¤›-
naklar temin etti; Detroit Sivil Savunma müdürleri ilk yard›m için gönüllüler
yetifltirdi ve kent etkili bir merkezsizlefltirme plan›n› yürürlü¤e koydu. 23

Tamamland›ktan sonra, Northland Merkezi, asl›nda devasa bir serpinti s›¤›-
na¤› olarak hizmet veriyordu; yeralt› tünel sisteminde acil yiyecek paketleri
depolanm›flt›.
Savafl sonras› ekonomik patlamayla kentin sald›rgan merkezsizlefltirme plan-
lar›n›n bir sonucu olarak, Detroit muazzam bir d›fla do¤ru genifllemeye ön-
cülük etti. Zengin beyaz kent merkezi sakinleri, banliyölerdeki gösteriflli
homo-sosyal çevrelere tafl›nd›lar. Kent, merkezsizlefltirilme sürecinde, iflçi
s›n›f› mahallelerini kesen yeni geçit yollar› infla etti: Kentin bu geliflimi, yeni
yaflam alanlar› yaratman›n ötesinde, eski sorunlu bölgeleri de y›kma heve-
sindeydi. Bu süreç boyunca, hükümet ile otomobil endüstrisi aras›ndaki

ittifak oldukça kuvvetliydi: 1953’te baflkan Eisenhower kendine savunma ba-
kan› olarak General Motors’un yöneticisini seçti. ‹ki y›l sonra, General Mo-
tors, bir milyar dolar ciro s›n›r›n› aflan ilk Amerikan firmas› oldu. Ayn› y›l için-
de GM, kamu tramvay›n›n sökümünü iftiharla duyurdu; bu asl›nda, bir oto-
mobile eriflimi olmayan sakinlerin hareket kabiliyetini büyük oranda azalt›-
yordu. 24 Northland Merkezi’nin 50. y›ldönümü kutlamalar› sürerken, The
Detroit Free Press, Afrikal›-Amerikal›larla di¤er etnik az›nl›klar›, banliyö yer-
lefliminin d›fl›nda b›rakan ayr›mc› belediye baflkanlar› ve emlak komisyoncu-
lar›n› hat›rlatarak haf›za tazeliyordu. Gazete, bu yerleflimlere yine de tafl›n-
maya yeltenen Siyah Detroitliler oldu¤unda, beyaz banliyö sakinlerinin ço¤u
zaman onlara ya da evlerine sald›rd›klar›n› hat›rlat›yordu.25 Geriye do¤ru ba-
k›ld›¤›nda, Gruen, banliyölerin sosyalleflmeye duyaca¤› ihtiyac› do¤ru teflhis
ederken, temelindeki ›rk faktörünü tamamen hafife alm›flt›. Al›flverifl merke-
zini So¤uk Savafl endifleleri vücuda getirmiflti, ancak onu baflar›ya tafl›yan
ve yayg›nlaflmas›n› sa¤layan, sosyal homojenlik ihtiyac› ile derinlerde çörek-
lenmifl ›rkç› bir Öteki korkusu oldu.

Geniflleme ve Delinme
1955’te, Gruen, Texas’taki Forth Worth kenti için haz›rlad›¤› naz›m plan›n›
sundu. Naz›m plan, al›flverifl merkezi fikrinin kent içi alana aktar›lmas›na da-
yan›yordu; kentteki otopark alanlar›n›n tüketim mekânlar›ndan ayr›lmas› ile
ticari ve kentsel mekânlar›n birlefltirilmesini öneriyordu. Birçok nedenden
ötürü, Forth Worth kenti bu plan› hiçbir zaman gerçeklefltirmedi, ancak Gru-
en’in yayalara adanm›fl bir kent merkezi hayali, kentsel iyilefltirme tarihinde
yerleflik bir dayanak noktas› olarak yerini ald›. Hemen bir y›l sonras›nda,
Minnesota’daki büyük ma¤azan›n sahibi olan Dayton ailesi, Gruen ve ortak-
lar›na, banliyö yaflant›s›n›n yeni dokusuna uygun yeni bir perakende sat›fl
kompleksi gelifltirmeleri için yetki verdi. Gruen’in verdi¤i karfl›l›k, Northland
Merkezi’nde önerdi¤inden çok daha cüretkârd›; bütün bir toplumu infla etme-
yi öneriyordu. Gruen, Milan pasajlar›n› esas alarak, ilk ›s› denetimli al›flverifl
ortam›n› tasarlad›; buras›, üstü tamamen örtülü, ›fl›l ›fl›l ayd›nlat›lm›fl, iki kat-
l›, merkezî bir avlu etraf›nda düzenlenmifl, önemli iki büyük ma¤aza, fazladan

Böyle bir yeniden yap›lanma, derginin iddias›na göre, banliyöleflmenin hu-
zur içinde gerçekleflmesini sa¤layaca¤› gibi savaflta ulusun kentsel savun-
mas›n› da destekleyecekti. Wiener’in tart›flmas›n› tasvir etmek için bas›lan, ne-
rede oldu¤u bilinmeyen bir kentin haritas› kentin can yele¤ini gösteriyordu –
ve bu can yele¤i, hastaneleri, türlü otomobilleri, depolar›, kamp yerlerini, ya-
k›t deposunu, bir tren istasyonunu ve bir al›flverifl merkezini kaps›yordu. 13

Life dergisi savafl kay›plar›n› en az seviyede tutmak için kentlerin nas›l infla
edilece¤i üzerine kafa yorarken, sözde hedef kentlerin devlet okullar›, birey-
sel-savunma konusunda daha ciddi tedbirler al›yordu. A¤ustos 1950 ile
Nisan 1951 aras›nda New York, Los Angeles, Chicago, Detroit, Milwaukee,
Fort Worth, San Francisco ve Philadelphia’daki devlet okullar› düzenli olarak
atom hava sald›r›s› tatbikatlar›yla u¤raflt›lar. New York’taki baz› devlet okul-
lar› olas› bir sald›r›dan sonra ailelerin çocuklar›n›n bedenlerini teflhis edebil-
meleri için ö¤rencilerine morg künyeleri bile verdi. 14 Tehdit ve endifle gün-
delik hayat›n dokusuna ifllemiflti. Sonunda, “E¤il ve Saklan” (Duck and Co-
ver) tedbirleri, istikrarl› bir ulusal kent savunmas› politikas› oluflturmas› bek-
lenen “Federal Sivil Savunma Yönetimi” bafll›kl› program›n yürürlü¤e kon-
mas›yla doru¤a ulaflt›. FSSY yöneticisi, Millard Caldwell, bir yandan varolan
binalar›n s›¤›nak amaçl› kullan›m için “elden geçirilmesini” teflvik ederken,
di¤er yandan devlet s›¤›nak programlar›na federal ba¤›fl sa¤layabilecek bir
program için kulis yapmaya bafllad›. Gülünç derecede küçük bir bütçeye sa-
hip olan program, ifllevini halkla iliflkiler meselelerine indirgemek zorunda
kald›. “E¤il ve Saklan” düsturunu yaymak için, program seyyar bir sergi dü-
zenledi, 20 milyon resimli broflür bast›rd› ve bir sald›r›dan sonra at›lacak
ad›mlarla ilgili talimatlar›n yaz›l› oldu¤u 55 milyon cüzdan kart› da¤›tt›. FSSY,
ayr›ca, “Kaplumba¤a Bert” isimli mutlu mesut bir kamplumba¤an›n çatapat
efektiyle seslendirilen bir atom patlamas› esnas›nda izleyicilerin kendilerini
nas›l koruyacaklar›n› anlatan bir çizgi film de yapt›. 15

Eisenhower yönetiminin daha tutumlu zihniyeti, savunma politikas›n› s›¤›nak
anlay›fl›ndan tahliye anlay›fl›na do¤ru çevirmeye çabalayadursun, “E¤il ve
Saklan” tedbirleri sivil savunmaya iliflkin popüler kuruntulara egemen olma-
y› sürdürüyordu; o s›ralarda, Victor Gruen, yeni orta¤› Karl Van Leuven ile

birlikte, Detroit kent merkezinin sekiz mil kadar d›fl›ndaki uçsuz bucaks›z bir
arazide bulunmaktayd›. Gruen ve Van Leuven, tan›¤› olduklar› tarihî an›n ga-
yet fark›nda olmakla beraber, yapmakta olduklar› s›¤›nak mekân›n›n efli ben-
zeri görülmemifl ölçe¤i karfl›s›nda duyduklar› tedirginli¤i gizleyemiyorlard›:
“Topra¤› itip kakan, 800 dönümün çehresini de¤ifltiren tüm bu devasa ma-
kineler” diye an›yordu, Van Leuven; 1944’te Gruen & Krummeck Ortakl›¤›na
kat›lmadan önce Disney fiirketi için tasar›mc› olarak çal›flm›flt›. Gruen, bul-
dozerlerin 10 hektarl›k alan› kaz›fl›n› seyrederlerken Van Leuven’e döner ve
“Tanr›m, bizdeki, bu ne cüret!” der. 16

Savafl sonras› dönemde do¤du¤undan, al›flverifl merkezi So¤uk Savafl endi-
flelerinin ve tüketici rüyalar›n›n çocu¤udur; bu bak›mdan, topyekün imha en-
difleleriyle tüketim ç›lg›nl›¤›n›n içiçe geçmifl oluflunu bariz bir biçimde ser-
giler. 17 Bu yüzden de, ilk al›flverifl merkezinin, ulusun ekonomisinin zirve
yapt›¤›, vatandafllar›n s›¤›naklar ve tahliye bölgeleri hakk›nda lehte ve aleyh-
te hararetle tart›flt›klar› bir zamanda infla edilmifl olmas› hiç rastlant›sal de-
¤ildir. 1953 y›l› boyunca, Amerikal›lar her ay 145.000 yeni telefon hatt› dö-
fledi; 600.000 yeni televizyon ve yar›m milyon yeni araba sat›n ald›. 18

Roosevelt, daha ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda, tüketici ev cephesini seferber
etmiflti; böylelikle, d›flar›da savaflan sürüyle askerin sadece Nazi Almanyas›-
na karfl› de¤il, bulafl›k makineleri, tost makineleri ve otomobilleriyle özdefl bir
“Amerikan tarz› yaflam” için de savafl›yor olmalar› sa¤lanm›flt›. Savafltan son-
ra tüketicilik Amerikan yaflam tarz›n›n ana özelli¤i haline geldi. Savafl sonra-
s› vatandafl-müflteri ideali, iflte böyle bir ba¤lamda do¤du; bir etkinlik olarak
tüketim, özel zevklerle vatandafll›k ödevlerini biraraya getirdi. 19

Northland Merkezi, Detroit
Gruen’e büyük, gerçekten büyük düflündürten, bu güçler aras›ndaki özel ba¤-
d›: Northland merkezi, Detroit’in büyüyen banliyölerinden biri olan South-
field’da gerçeklefltirilen dört merkezden ilkiydi. So¤uk Savafl döneminin
s›¤›nak ve gösteriflçi tüketim (conspicuous consumption) gereksinimlerini,
banliyölerdeki cemiyet ve sosyalleflme özlemiyle biraraya getirmiflti. 30
milyon dolarl›k komplekste, bir büyük ma¤aza ve yüze yak›n dükkan, U-biçi-
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s›¤›nak sunarken; yaln›zl›ktan, yerinden edilmekten ve s›k›lmaktan mustarip
olanlara da duygusal s›¤›nak vaat etti. Ulusun do¤urgan emekçileri olan ka-
d›nlar›n hayat›n› kolaylaflt›rmas›na kolaylaflt›rd› ama, di¤er yandan, kad›nla-
r›n, tüketici, çocuk bak›c›s› ve yuva-yapan olarak tan›mlan›fl›n› olumlayarak,
onlar› tüketim mekânlar›na süren zihniyeti yeniden besledi. Bir kez daha, Gru-
en, kad›nlar›n yal›t›lm›fll›klar›na ve tedirginliklerine iliflkin do¤ru bir teflhis ko-
yarken, banliyönün bölmelere ayr›lmas›n› güden politik zihniyeti hafife alm›fl-
t›. Gruen, daha 1960’ta, Al›flverifl Kentleri ABD. Al›flverifl Merkezlerinin Plan-
lamas›’nda ifade ediyordu: “Banliyöler, gün boyunca, neredeyse tamamen ka-
d›nlar ve çocuklar taraf›ndan mesken tutulan ve aile gelirine, sosyal, dinsel ve
›rksal arka-plana göre kati bölmelere ayr›lm›fl çorak bir arazi haline geldi.” 33

Di¤er-yerler ve Di¤er-zamanlar (Elsewheres and Elsewhens)
Margaret Morse al›flverifl merkezini ziyaret edenlerin, bu ticari mekân› kullan-
d›klar›nda gerçekten ne kazand›klar› sorusuna iliflkin en ayd›nlat›c› fikirlerden
birini öneriyor. Önerdi¤i, Gruen Etkisi’nin medya çal›flmalar› alan›ndaki tercü-
mesi olarak nitelendirilebilecek, ‘dikkatin da¤›lmas›’ (distraction) kavram› üze-
rinden, ziyaretçilerin hayali seferberli¤in olanaklar›ndan faydaland›klar›n› öne
sürüyor. Morse’nin kavram›, de Certeau’nun, ifadesel pratiklerin dayana¤›
olan “mekân[›n] pratiklenen bir yer” oldu¤unu tart›flt›¤›; gücün ifadesel pra-
tikler arac›l›¤›yla ele geçirilmesi görüflü üzerine kurulmufltur; örne¤in, yaya-
lar taraf›ndan uyarlanarak yeniden tan›mlanan keskin bir sokak geometrisi.
“Dikkatin da¤›lmas› mekân›n yerin içinde (ki orada... mekân yerinden edilip,
bir mekân-olmayan haline gelir) temsil edilmesine ve (de Certeau için, özgür-
lefltirici olan) di¤er-yerler ile di¤er-zamanlar’›n burada-ve-flimdide içeriliyor
olmas›na dayan›r.”34 Gruen taraf›ndan tasarlanan sahneler tamamen bu ilke-
ye dayan›r: Her ne kadar, Gruen’in ortaya ç›kard›¤› yeni bina biçimleri – gerek
banliyö al›flverifl merkezi gerekse kent merkezindeki muadili – bilinmeyen dü-
zeyde bir denetime dayan›yor olsa da, ziyaretçiler fleylerin düzeninde, resmî
düzenin eriflemedi¤i ve yeni bir biçimde düzenlenmeye müsait boflluklar kefl-
fediyorlar. Mekân›n kullan›c›lar›, bu bak›mdan, kendi temalar›n›, hikâyelerini ve
hayali yolculuklar›n› içine katmak suretiyle, mekân-olmayan› kullanabiliyorlar.

Mekân›n üretimi, mekân-olmayan›n yere dönüflümünü içeriyor oldu¤u için,
hayali olan›n varolan maddesellikte içerilmesi, mekân›n sürekli olarak yeni-
den-üretilmesinin parças›d›r. Bu mekânlar›n kullan›c›lar› bu derin ikili¤e Mor-
se’nin çifte bilinçlilik dedi¤i – ne buradalard›r ne de orada – fleyle karfl›l›k ve-
rirler. Onlar “di¤er-yerdedirler” yani, gündelik hayat›n sorunlar›ndan, korkut-
ma politikalar› ile bask›c› ›rk ve toplumsal cinsiyet politikalar›ndan s›yr›lm›fl-
lard›r. Gruen’in ilkelerine Avrupa, Amerika ve en sonunda da Asya’da duyu-
lan coflkulu ilginin temel etkeni, sosyal-demokrat aç›l›mlar›n birer birer öl-
mekte oluflunun arka-plan›ndaki, tüketicili¤in sorgulanmayan hegemonyas›-
na ve neo-liberal ideolojinin do¤allaflt›r›lmas›na karfl›, bu hayali seferberli¤in
ve dramaturjik ifadelemenin sundu¤u olanaklar olabilir. Sahne olarak kent
kavram›, kentsel üretim merkezlerinin flimdilerdeki dev tüketim peyzajlar›na
dönüfltürülmesinde, kent içi iyilefltirmeler için uluslararas› reçete haline gel-
di; ancak, Gruen’in kentsel kurumlar ile ticari mekânlar› zengin bir biçimde
birlefltirme vizyonu, yayg›n kurals›zlaflt›rma ve özellefltirme ba¤lam›nda çok-
tan mazi oldu. 
Daha 60’lar›n ortalar›nda – Victor Gruen’in de aralar›nda bulundu¤u – banli-
yölefltirme elefltirmenleri, al›flverifl merkezinin vaat etti¤i iki amaca da hizmet
etmedi¤ini anlad›lar: Gruen’in özgün iddias›n›n aksine, al›flverifl merkezi kent
içi ekonomiyi tamamlamak flöyle dursun, kent merkezinden de¤erli kaynak-
lar› çekti ve bünyesindeki kentsel kurumlar, banliyö peyzaj›n› eser derecede
zenginlefltirdi. ‹flin asl›, birçok durumda, al›flverifl merkezi ticarileflmeye ivme
kazand›rd›. 15 y›l içinde, kentsel mekânlar›n ço¤u ticari amaçlar için kullan›l-
maya baflland›. Emlak komisyoncular›n›n h›rs› ve çabuk yoldan para kazan-
ma aray›fl›, çok ifllevli “Al›flverifl Kentleri”ni, gelece¤in kent geliflimini büyük
oranda etkileyen, belli gruplara özel perakende mekânlar›na dönüfltürdü: ‘Al›fl-
verifl merkezi’ kavram› kariyerine bafllarken, dünyay› temsil etme iddias›nday-
d›; bu, birkaç on y›ll›k süre içerisinde ‘al›flverifl merkezi olarak dünya’ kavra-
m›na dönüflerek yayg›nlaflt›. Al›flverifl merkezi ba¤lam›nda gelifltirilen, örne-
¤in, ‘uzatmal› dikkat celbi’ (spanned attraction) ya da ‘afl›r› tüketim’ (hyper-
consumption) gibi kavramlar› da içeren ilkeler, giderek kültür merkezleri, bofl
vakit alanlar› ya da müzeler gibi kurumlar› tan›mlamaya bafllad›. 35

72 dükkan ve çeflitli kentsel kurumlar ile sanatsal yerlefltirmeler bar›nd›r›yor-
du. Hangi niyet ve amaç do¤rultusunda bak›l›rsa bak›ls›n, Southdale Merke-
zi genelde dünyan›n ilk al›flverifl merkezi olarak kabul edilir. 1960’ta, Gruen
ve uluslararas› ekibi, Rochester’da yeni bir sokak a¤›n› Midtown Plaza diye
adland›rd›klar› yeni bir kent merkezi ile birlefltiren kentsel iyilefltirme proje-
lerine bafllad›lar. Midtown Plaza, bir oteli, iki yerel büyük ma¤azay› ve kamu
fonuyla yap›lan bir bahçeli malikâneyi kaps›yordu. Bu tasar›m, al›flverifl mer-
kezi gibi bir banliyö bina tipini, kent içi alana aktararak, kentsel al›flverifl mer-
kezini mimari bir prototip olarak tan›tm›fl oldu. Rochester’›n yeniden-inflas›,
sonunda, Gruen’in imzas›n› tafl›yan bir çal›flma haline geldi. 
1954’te, Birleflik Devletler Üst Mahkemesi, devlet okullar›, kolejler ve üniver-
sitelerdeki ›rk ayr›m›na karfl› yasa ç›kard›; bu de¤ifliklik kentten kitlesel be-
yaz firar›n› ve bunu müteakip bir banliyö imar dalgas›n› tetikledi. Üstüne üst-
lük, Eisenhower yönetimi, al›flverifl merkezi yat›r›mc›lar›n› ya¤l› bir teflvikle
de ödüllendirdi. “H›zland›r›lm›fl y›pranma pay›” ad› verilen federal bir prog-
ram, ülke çap›ndaki yat›r›mc› müteahhitlerin yeni ifl merkezi inflaatlar›nda
masraflar› fliflirebilmelerinin, hatta kay›td›fl› gelir sa¤lad›klar› ifller üzerinden
zarar ödene¤i talebinde bulunmalar›n›n önünü açt›. Program›n sadece yeni
inflaatlar için geçerli oluflu, al›flverifl merkezlerinin alabildi¤ine ço¤alarak yay-
g›nlaflmas›na yol açt›. Program›n yürürlü¤e girmesinden hemen bir y›l son-
ra, 25 yeni bölgesel al›flverifl kompleksinin kurulmas›yla, önceki toplam da-
ha da katland›. 26 ‹ki y›l sonra 940 yeni al›flverifl merkezi kuruldu. 1957 ile
1960 aras›nda bu rakam iki kat›na ç›kt› ve baflkan Ronald Reagan’›n bir
binan›n ömrünün “verimli yaflam” süresini, 40 y›ldan 15 y›la indirmesiyle
birlikte rakam tekrar ikiye katland›. 27

Toplumsal Cinsiyet Co¤rafyas›
Al›flverifl mekân›n›n bu geliflimi toplumsal cinsiyetin mekânsal ekonomisi
üzerinde ciddi bir etki yaratt›. Bafllarda Gruen, al›flverifl merkezini kad›nlar›n
hayat›n› kolaylaflt›rmak için tasarlad›¤›n› iddia ediyordu. Kad›nlara, banliyö-
lerdeki yal›t›lm›fll›klar›n› karfl›layan sosyal ve kültürel bak›mdan zengin bir yer
sa¤lamak niyetindeydi. Otomobil ya da toplu tafl›tlara eriflimleri olmad›¤› için

banliyölere hapsolan kad›nlara bir yer infla etmek istiyordu – “banliyöde ya-
p›lacak hiçbir fley olmad›¤›ndan”, “hayat›n›n bofl ve s›k›c› oldu¤unu” hisse-
den kad›nlara. 28 Gruen, bu ruh haline karfl› koyabilmek için, al›flverifl mer-
kezini performatif olarak sahnelenen Amerikan Rüyas›n›n patlama noktas›na
ulaflt›¤› bir dev-sahne olarak ele ald›. Al›flverifl merkezi, William Kowinski’ye
göre, Amerikan Rüyas›n›n zirvesiydi, “hem akl› bafl›nda hem deli; doyuma
ulaflm›fl, savafl sonras› cennetin ruh hali.” 29 Arzunun nesnesini farkl› mül-
kiyet olanaklar› olarak sunup, “el alt›ndaki güzeli” ortaya ç›kard›. ‹lk bafllarda
reklam kampanyalar›n›n yapt›¤› gibi, al›flverifl merkezi de, modern hayat›n te-
mel çeliflkilerini kavray›p bunlar› çözmeyi vaat eden sosyal-demokrat kapi-
talizmin imgelerinden ve esteti¤inden ald›¤› göstergeleri kendine mal etti. 30

Bu senaryodan yola ç›k›larak, al›flverifl merkezinin, zenginlik, özgürlük ve
gerçekli¤in demokratiklefltirilmesinin somutlaflm›fl kan›t› olabilece¤i iddia
edildi. Kad›nlar, yani, ulusun do¤urgan iflçileri, pek heves ettikleri evlerini dö-
fleyebilmek için gerekli fleyleri al›flverifl merkezinde buldular. Bu ev, Lynn
Spigel’in ikna edici tart›flmas›na göre, bir tür tiyatro biçimi olarak iflliyordu;
buras› “bir dizi burjuva sosyal adetinin sonuna kadar oynand›¤› sahne” idi.
Al›flverifl merkezi, reklam yay›nlar›n›n, dergi makalelerinin, ders kitaplar›n›n
yan›s›ra, bu dram ve komedilerin sahneye konmas›na rehberlik edecek yaz›-
l› metinler sunuyordu. Tek aile evini bir vitrin olarak çerçeveleyip “gözal›c›
sahneler icra edilmesine yönelik büyüleyici arka-planlar yaratman›n yollar›”
hususunda tavsiyelerde bulunuyordu. 31

Sonuçta, Gruen’in al›flverifl merkezi banliyölerin do¤urgan iflçilerine yeni bir
mekân sa¤lad›. Kendilerini emek piyasas›n›n d›fl›nda bulan baflka sosyal
gruplarla – emekliler, çocuklar, gençler ve evsiz insanlar – birlikte, kad›nlar
al›flverifl merkezini sosyal bir mekân olarak kulland›lar. Dahas›, al›flverifl mer-
kezi bofl vakit (“zaman geçirme”), sosyallik (“arkadafllarla buluflma”) ve sü-
reklilik (“ola¤and›fl› hiçbir fleyin olmad›¤›”) için bir yer sundu; tutarl›l›¤a ve
ba¤ kurmaya duyulan ihtiyac› karfl›lad›. 32 Ancak, al›flverifl merkezi, toplum-
sal cinsiyet politikalar› ile so¤uk savafl gündeminin belirgin bir biçimde bir-
birlerine kenetlendi¤i 50’lerin içine gömülmüfl oldu¤u için, sonuçta çevrele-
me kadar s›¤›nak da sa¤l›yordu. Bir sald›r›dan korkanlara tam anlam›yla
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anlama iflaret eder. “Banlieue”, “yasak flehir” anlam›na gelir; flehirlerin k›y›s›nda sefaletin birikti¤i

mahallelere verilen, bunlar›n “kentsel” yaflamdan d›fllanm›fll›¤›n› da belirten bir terimdir. Yaz›dan

da anlafl›laca¤› üzere, “suburban” terimi böyle bir anlam bar›nd›rmamaktad›r. (ç.n.)
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Gruen’in de¤erlendirmelerindeki yanl›fll›klar› hangi noktada fark etti¤ini be-
lirleyebilmek zor. 1964’te, Amerika’y› kentsel yaflam tarz›n›n en temel erdem-
lerine – mahremiyet, çeflitlilik ve farkl›l›k – zarar vermekle elefltirdi. 36 Dört
y›l sonra, birçok Amerikan kenti alev alm›flken, Gruen Viyana’ya döndü. Viya-
na’da, ço¤unlukla ekoloji gibi mimarl›k d›fl› söylemlerle ilgilendi; hücresel
metropolis kavram›na ve Hainburg etraf›nda oluflan anti-nükleer güç hareke-
tine odakland›. Birleflik Devletler’de bu deneyimini karfl›-bilgi olarak ak›ll›ca
pazarlad›; “Amerika darf man nicht kopieren, man muss es kapieren”, diyor-
du, Amerika’y› taklit etmektense anlamak gerekir. 37 Paris’te “Société civile
de Recherches sur Urbanisme” (S.R.U.), Zürih’te “Victor Gruen Planung und
Architektur AG” ve Viyana’da “Victor Gruen International Ges.m.b.H.”i kurdu;
Louvain, Brüksel ve Milan’da geçici bürolar edindi. Hayat›n›n geri kalan›nda,
Gruen, gayr›menkul iflletmecili¤inin, kendi al›flverifl kenti nosyonuna el koya-
rak, onu “sat›lacak makineler”e indirgedi¤ini söyledi. “Babal›¤› bir kez ve son-
suza kadar inkâr etti” ve “bu soysuz geliflimlere nafaka ödemeyi” reddetti. 38

Viyana kenti Gruen’i, 1963’teki Europa-Gespräche’ye kat›lmas› için çoktan
davet etmiflti; orada “Die europäische Großstadt – Licht und Irrlicht” [Avru-
pa Metropolisi – Ifl›k ve Azg›natefl] üzerine konufltu. Befl y›l sonra, Gruen ye-
niden Viyana’ya tafl›nmaya karar verdi¤inde, kentin karfl›lamas› s›cak olmak-
tan uzakt›. Viyanal› Mimarlar Birli¤i, bir hayli sembolik bir jestle, Gruen’in
üzerinden mimar ünvan›n› s›y›r›p ald›lar; çünkü Gruen, nasyonal-sosyalist Vi-
yana’da zulüm görmüfl bir yahudi olarak, diplomas›n› hiç almam›flt›. Odaya
dava açt› ve sonunda 1970’te davay› kazand›; birlik, son bir jest olarak, Gru-
en’in bir “architect” olarak, mesle¤inin ‹ngilizce’deki karfl›l›¤›yla tan›nmas›
konusunda ›srar etti. 39

1973’te Gruen, Viyana’da, “Zentrum für Umweltfragen”i kurdu; bir insan ken-
tinin ilkesi olarak alabildi¤ine yo¤un toparlanm›fll›k ve iliflkilili¤i öne süren,
Le Corbusier’nin “Charta of Athens”›ne bir karfl›t-kavram olarak gördü¤ü
“Charta of Vienna”y› yay›nlad›. Viyana bürosu, esas olarak kent planlamas›
ve gelifltirilmesine tahsis edilmiflti. Gruen burada, baflka pek çoklar›n›n ya-
n›s›ra, Donauinsel Viyana; Kentsel Geliflim Çekirdek Bölge Viyana; Yaya Böl-
gesi Viyana, Paris’teki La Défense ya da Belçika’da Louvain la Neuve gibi pro-

jeleri sonuçland›rd›. Proje gerçekleflmese bile, Viyana kent merkezinin can-
land›r›lmas›, Viyana kentinin tarihinde bir dönüm noktas› oldu. 1971’de, Gru-
en, sanayi odas› genel kurulunun, ticaret bölümünde iyilefltirme plan›n› sun-
du. Deneyimli konuflmac›, sunuflunu etkileyici hasta beden metaforu etraf›n-
da örmüfltü: Hava kirlili¤i ve afl›r› trafi¤in yordu¤u, zay›f bir kalp tan›s›na is-
tinaden, bir yaya bölgesinin aciliyetini vurgulad›. Ayn› zamanda, Gruen, din-
leyicilerini seçici bir muamelenin tehlikelerine karfl› uyar›yordu: Kentte gitgi-
de büyüyen parçalanman›n önüne geçebilmek için, yaya bölgelerinin yan›s›-
ra, kamuya ait otopark seçenekleri ve toplu tafl›mac›l›¤› içeren bütüncül bir
terapinin önemini vurgulad›. 40 Sonunda, Viyana kenti, Gruen’in “kozmetik
ölçütler” diyerek üzerinde durmay›p reddetti¤i uygulamay› bafllatt›; iki ana
caddeyi – Kärtnerstraße ve Graben – araç trafi¤inden temizlediyse de bunun
ötesine geçmedi. Sonuç olarak, bu müdahale daha insani bir çevrenin olufl-
mas›na katk›da bulundu; ancak, tarihî ya da daha aç›k olmak gerekirse, tarih-
sel olarak düfllenen bir Viyana’n›n sahnesi ve vitrini olan rüküfl dekorunu onay-
lam›fl oldu. Bu koflullar itibar›yla Gruen-sonras› dönem – ki bu, banliyödeki
al›flverifl merkezinin kentin içindeki alanlara tafl›nmas›yla çak›fl›r – farkl› bir
zorluk arzediyor; art›k esas olarak kent kavram›n› “sahne”nin ötesinde
düflünmek gerekir, berisinde de¤il.
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