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Yeni Bir Kentçilik için Reçete

Doxa 5 Eylül 2007

fiehirde s›k›l›yoruz, art›k hiç günefl tap›na¤› yok. Geçen kad›nlar›n

bacaklar› aras›nda Dadaistler ‹ngiliz anahtar›, Gerçeküstücüler

kristal ayakl› bardak bulmak istemifllerdi, bu art›k kayboldu. Veril-

mifl bütün sözleri suratlarda okumay› biliyoruz, morfolojinin son

raddesi. Afifllerin fliiri yirmi y›l boyunca sürdü. fiehirde s›k›l›yoruz,

kamusal yollar›n üzerindeki pankartlarda kalm›fl son gizemli

fleyleri keflfedebilmek için yap›fl yap›fl yorulmam›z gerekiyor,

mizah›n ve fliirin son raddesi: 2

PATR‹KLER‹N DUfiAKAB‹NLER‹ 3

ET D‹L‹MLEME MAK‹NELER‹ 4

NOTRE-DAME HAYVANAT BAHÇES‹ 5

SPOR ECZANES‹ 6

fiEH‹TLER‹N BESLENMES‹ 7

YARISAYDAM BETON 8

ALTIN EL DO⁄RAMA FABR‹KASI 9

‹fiLEVSEL TOPLAMA MERKEZ‹ 10

SAINTE-ANNE’IN AMBULANSI 11

BEfi‹NC‹ BULVAR KAFE 12

EVDE KALMIfi GÖNÜLLÜLER SOKA⁄I 13

BAHÇE ‹Ç‹NDEK‹ A‹LE PANS‹YONU 14

YABANCILAR OTEL‹ 15

YABANIL SOKAK 16

Ve Yeni yetme k›zlar 17 soka¤›n›n havuzu. Ve Randevu 18 soka-

¤›n›n polis karakolu. Kuyumcular 19 r›ht›m›n›n bedava Mediko-

Cerrahi klini¤i ve hastaneye yat›r›lma bürosu. 20 Günefl 21 soka¤›-

n›n yapma çiçekleri. fiatonun k›rolar› 22 Oteli, Okyanus levre¤i 23

ve Gelgit kafe. 24 Aybafl› oteli. 25

Ve delilerin flifac›s› Doktor Philippe Pinel’in, son yaz akflamlar›n-

da can çekiflen, acayip heykeli. Paris’i keflfetmek.

Ve sen, unutulmufl, hat›ralar›n dünya haritas›n›n bütün büyük

ac›lar› taraf›ndan harap edilmifl, Pali-Kao’nun K›z›l Mahzenleri’ne

çak›l›p kalm›fl olarak, müzik olmadan, co¤rafya olmadan, kökle-

rinin çocu¤u düflündü¤ü ve flarab›n takvim yapraklar›ndaki küçük

masallar gibi tükendi¤i hacienda’ya 26 bir daha ç›kamayacak

durumdayken. Herfley oynand› bitti. Hacienda’y› göremeyeceksin.

O art›k yok.

Hacienda’y› kurmak gerek.

Bütün flehirler jeolojiktir ve flehirlerde, efsanelerinin büyüsünü

kuflanm›fl hayaletlerle karfl›laflmadan üç ad›m atamazs›n›z.

Kerteriz noktalar›n›n bizi durmaks›z›n geçmifle do¤ru çekti¤i

kapal› bir görünüm içinde dönüp durmaktay›z. Baz› hareketli aç›-

lar, baz› uçucu perspektifler mekân›n kökensel kavramlar›n›

sezinler gibi olmam›z› sa¤lar ama, bu görü parçal› olarak kal›r.

Bunu folklorik anlat›lar›n sihirli ortamlar›nda ve gerçeküstü yaz›-

larda aramak gerekir: flatolar, sonu olmayan duvarlar, unutulmufl

küçük barlar, Mamut’un ini, Gazinolar›n aynalar›.

Zaman afl›m›na u¤ram›fl bu imgeler küçük bir etkime kuvveti

tafl›salar da, bunlar› modernlefltirmeksizin, yeni bir anlamla do-

natarak, simgesel bir kentçilik içinde kullanmak neredeyse

imkâns›zd›r. Denizin köpük köpük atlar›nda, kaderin sar›lara

bürünmüfl cücelerinde bir güzellik vard›, ama bunlar modern

hayat›n gerektirdiklerine hiç mi hiç uyum sa¤lamad›lar. Çünkü,

çok az kifli bundan emin olsa da, 20. yüzy›lday›z. Eskinin

arketipleri taraf›ndan lanetlenmifl zihinlerimiz, gelifltirilmifl maki-

nelerin bir hayli gerisinde kald›. Modern bilimi yeni mitoslar›n

içine dahil etmek için gösterilen çeflitli çabalar yetersiz kalmak-

tad›r. O gün bu gündür, soyut olan, bütün sanatlar› istila etmifltir,

özellikle de bugünün mimarisini. Plastik olgunun saf hali, çarp›c›

olaylara baflvurmadan, cans›z haliyle, gözü dinlendirir ve so¤u-

maya b›rak›r. D›flar›larda bir yerlerde, parçalar halindeki baflka

güzellikler birbirini bulurlar, ve giderek uzaklaflt›kça, vaat edilmifl

sentezler ülkesi belirir. Duygularda yaflam›n› sürdüren geçmiflle,

flimdiden itibaren ölü olan gelecek aras›nda bocalamayan

yoktur. 

Eninde sonunda s›k›c› bofl zamanlara varacak olan bu mekanik

uygarl›klar ve so¤uk mimari konusunu daha fazla uzatmayaca¤›z.

Yeni, hareketli dekorlar keflfetmeyi öneriyoruz. 27

* * *

Mösyö Corbusier’nin fabrika ve hastanelere, bir de gelece¤in

hapishanelerine yarafl›r tarz› kendisinin olsun: O hâlâ kilise infla-

at›na el atmad› m›? O kalitesiz betonarme y›¤›nlar› alt›nda insan›

böyle ezmek istemesi için bir flahsiyetin nas›l bast›r›lm›fl duygular

besliyor oldu¤una dair hiçbir fikrim yok – surat› çirkin, dünya

görüflleri ondan da çirkin. Betonarme, ki mekân›n havadaki bir

eklemlenmesini, cay›r cay›r yanan goti¤in de üstüne ç›karak

sa¤layabilecek kaliteli bir malzemedir. ‹nsan› kolayl›kla serseme

çevirebilir. Ama Corbusier’nin herhangi bir maketi bende hiç vakit

kaybetmeden intihar etme iste¤ini uyand›ran tek imgedir. Onun

civarlar›ndayken nefleden arta kalan herfleyin rengi solar. Aflk›n

da – tutkunun da – özgürlü¤ün de.

Karanl›k, ayd›nlatman›n; mevsimler, klimal› odalar›n karfl›s›nda

geri çekiliyor: Gece ve gündüz cazibesini kaybederken, tan vakti

de yitip gidiyor. Kentli insanlar kozmik gerçeklikten uzaklaflmay›

düflünür 28 ve bunun üzerine daha fazla hayal kurmazlar. Nedeni

aç›kt›r: Hayal, bafllang›ç noktas›n› gerçeklikten al›r ve onun içinde

gerçekleflir.

Tekni¤in son raddesi, kozmik gerçekli¤in bütün olumsuz tarafla-

r›n› gidererek, birey ve kozmik gerçeklik aras›ndaki sürekli temas›

sa¤lar. Camdan tavanlar y›ld›zlar› ve ya¤muru görmemizi sa¤lar.

Mobil ev güneflle birlikte döner. Oluklu duvarlar›, bitki örtüsünün

Haflmetmeap, ben baflka ülke vatandafl›y›m.
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yaflam› kaplamas›na olanak sa¤lar. Raylar›n üstünde hareket

ederek, gündüz deniz k›y›s›na ilerleyip, gece oldu¤unda orman›n

içine geri dönebilir.

Mimari, zaman ve mekân› birbirine eklemlemenin, gerçekli¤i

koflullara uyarlaman›n, hayaller kurman›n en kolay yoludur.

Sözkonusu olan sadece plastik eklemlemeler, uyarlamalar ve

geçici bir güzelli¤in ifadesi de¤il, insan isteklerinin ve bu istekleri

gerçeklefltirmekteki ilerlemesinin ezeli-ebedi e¤risi içinde yer

alan, etki uyand›ran bir uyarlamad›r.

Yar›n›n mimarisi o halde, zaman ve mekân›n o zamanki kavram-

lar›n› birbirine eklemlemenin bir yolu olacakt›r. 29

Mimari bütünlük, uyarlamaya aç›k olacakt›r. Görünümü, içinde

yaflayanlar›n isteklerine ba¤l› olarak k›smi ya da bütün olarak

de¤ifliklikler gösterecektir. 

* * *

Ancak yeni bir uygarl›¤› ifade ediyorsa yeni mimariden bahsedi-

lebilir. (Aç›kt›r ki yüzy›llard›r ne uygarl›k ne de mimari baflgöster-

mifltir, ortaya ç›kan yaln›zca deneyimlerdir ki onlar›n da birço¤u

›skalanm›flt›r: Gotik mimariden bahsedebiliriz, ama iki sistem de

benzer e¤ilimler gösterdi¤i, ortak amaçlar güttü¤ü halde,

Marksist ya da kapitalist bir mimari yoktur.)

Haliyle herkesin bize hangi uygarl›k tasla¤› üzerinde bir mimari

kurmak istedi¤imizi sormaya hakk› vard›r. Bir uygarl›¤›n ilk ad›m›n›

oluflturan noktalar› çabucak hat›rlatay›m:

• Mekân›n yeni bir kavran›fl› (din temelli olan ya da olmayan bir

kozmogoni)

• Zaman›n yeni bir kavran›fl› (s›f›rdan bafllayarak numaralama,

zaman›n aç›l›m›n›n farkl› tarzlar›)

• Tutumlar›n yeni bir kavran›fl› (ahlaki, sosyolojik, siyasi, hukuki.

Ekonomi sadece bir uygarl›¤›n benimsedi¤i tutumun yasala-

r›n›n bir k›sm›d›r.)

Geçmiflteki ortak mülkiyetler kitlelere mutlak bir do¤ruluk ve

tart›fl›lmaz mitsel örnekler sunuyordu. Görelilik mefhumunun

modern zihne girmesi, gelecek uygarl›¤›n DENEYSEL bir yan› ola-

ca¤›n› düflünmemize yol açar. Bu sözcük istedi¤im anlam› verme-

ye yetmedi¤inden, bunun yerine daha esnek, daha “oyuna aç›k”

diyelim. (Uzun zaman boyunca Marksistlerin bu yolu izledi¤i

san›labilirdi. fiu anda biliniyor ki, bu giriflim de flu bildi¤imiz

normal geliflim sürecini izledi ve rekor bir zamanda ö¤retilerinin

kat›laflmas› ve gerileyifli içinde donup kalan biçimler noktas›na

ulaflt›. Belki bir yeniden do¤ufl mümkün olabilir; ama burada bu

soruyu ele almayaca¤›z.) 

Bu mobil uygarl›¤›n temelleri üzerinde, mimari – en az›ndan bafl-

lang›çta – ancak efsanevi olabilecek bir sentezi oluflturmak

amac›yla yaflam› uyarlaman›n binbir yolunu deneyimlemek 30 için

bir araç olacakt›r. 

* * *

Bir ak›l hastal›¤› gezegeni istila etmifltir: baya¤›laflt›rma. Herkesin

derdi düflüncesi ürün ve konfor haline gelmifltir – kanalizasyon

sistemi, asansör, banyolar, çamafl›r makinesi.

Sefalete karfl› bir baflkald›r›n›n içinden do¤an bu olgu durumu,

uzun vadedeki hedefini – insan›n maddi kayg›lardan kurtulmas› –

aflm›fl ve flu anda ak›ldan bir türlü ç›kmayan bir imge haline

gelmifltir. Aflk ve otomatik çöp ö¤ütücüsü aras›nda yap›lan

seçimde tüm ülkelerin gençli¤i çöp ö¤ütücüsünü tercih etmifltir.

Unutulmufl arzular›n gün yüzüne ç›kar›lmas› ve bütünüyle yeni

arzular›n yarat›lmas› zihnin yüz seksen derecelik bir dönüfl yap-

mas›n› kaç›n›lmaz bir hale getirmifltir. Tabii, bu arzular›n lehine

yap›lan yo¤un bir propagandan›n da bunda etkili oldu¤unu

söylemeden geçmeyelim. 

* * *

Guy Debord daha önce, bir sonraki uygarl›¤›n üzerlerine kurula-

ca¤›, temelde yatan arzulardan biri olarak durumlar infla etme

ihtiyac›na iflaret etmiflti. Mutlak yarat›ya duyulan bu ihtiyaç her

zaman mimari ile, zaman ve mekânla oynama ihtiyac›yla s›k›

s›k›ya kar›flm›flt›r. Kan›t olarak Palais de Paris’nin 31 sokakta da¤›-

t›lan el ilan›ndan baflka bir fley vermiyorum. (Ortak bilinçd›fl›n›n

tezahürleri her zaman yarat›c›lar›n savlar›n› karfl›lar.)

KAYBOLAN SEMTLER

Büyük olaylar

DÖNEM‹N MÜZ‹⁄‹

IfiIK OYUNLARI

GECE VAKT‹ PAR‹S

BÜTÜNÜYLE CANLI

La Cour des Miracles Tiyatrosu: Ser-

serilerin, dilencilerin, fahiflelerin, at

arabas›n›n üzerinde adalet da¤›tan

berbat THUNE KRALI’n›n tebaas›n›n

mesken tuttu¤u üç yüz metre karelik

alanda kurulu olan bir Ortaça¤ semtin-

deki etkileyici restorasyon.

Nesle Kulesi: Kötücül görünümlü kule-

nin heybetli gövdesi kara bulutlar›n

kaplad›¤› kapal› bir gökyüzü alt›nda bir

gölge gibi belirmektedir. Seine nehri

yavafl yavafl çalkalan›r. Bir sandal k›-

y›ya yanafl›r. Eli b›çakl› iki kabaday›

karanl›¤›n içinde kurbanlar›n› gözlerler.

vs.

Durumlar infla etmeye yönelik bu arzunun di¤er baz› örnekleri

bize geçmiflten kalm›flt›r. Edgar Poe ve servetini aç›k hava resim-

leri yapmak u¤runda harcayan adamla ilgili öyküsü bunlardan

biridir. Claude Lorrain resmi de. Hayranlar›n›n ço¤u tuallerindeki

büyünün nerden geldi¤ini bilmez. Ifl›ktan bahsederler. Asl›nda ›fl›k

da ilginçtir ama, yolculu¤a yap›lan kesintisiz bir davet havas›n›

aç›klamak için yeterli de¤ildir. Bu hava al›fl›lmad›k bir mimari

mekânla yarat›lm›flt›r. Saraylar denize düzayak resmedilmifltir,

ekili bitkilerin en yad›rgat›c› yerlerde görüldü¤ü “ifle yaramaz”

asma bahçeleri vard›r. Kendini rüzgâr›n sürüklemesine b›rakma

dürtüsü saray kap›lar›yla gemiler aras›nda b›rak›lm›fl çok küçük

mesafelerle uyand›r›lm›flt›r.



101100

Chirico, mimarinin en dikkat çeken öncülerinden biri olarak kala-

cakt›r. Chirico zaman ve mekân aras›ndaki noksanl›klar ve

mevcudiyetler sorunlar›yla pençeleflmifltir.

‹lk kez görüldü¤ü anda bilinçli olarak ay›rt edilmemifl nesnenin,

ilkini izleyen görülmeleri s›ras›ndaki noksanl›¤›n›n, onun hakk›nda

tan›mlanamaz bir izlenime yol açt›¤› bilinmektedir: Nesnenin

noksanl›¤›, zaman›n içinde bir do¤rulma yoluyla duyulara dayal›

bir mevcudiyet kazan›r. Biraz açarsak: Genellikle tan›ms›z kald›¤›

halde, izlenimin niteli¤i yine de, elde edilmifl nesnenin do¤as›na

ve görenin ona atfetti¤i öneme göre de¤ifliklik gösterir ve bu da,

dingin bir nefleden dehflete kadar gidebilecek türden bir de¤iflik-

liktir (bu belirli durumda ruh halinin iletim arac›n›n bellek olmas›

bizi fazlaca ilgilendirmiyor. Bu örne¤i sadece uygun oldu¤u için

seçtim.). 

Chirico’nun resminde (Kemerlere ilgi duydu¤u periyotta) bofl bir

mekân, oldukça dolu bir zaman yarat›r. Buna benzer fleyler orta-

ya koyacak ve y›¤›nlarca insan üzerinde etki b›rakacak mimarlar

için ay›rd›¤›m›z gelece¤i gözünde canland›rmak kolayd›r. Biz

bugün, bu türden maketleri müze oldu¤u iddia edilen yerlere

t›kalayan bir yüzy›la itaatsizlik göstermekten baflka bir fley

yapamay›z. Concorde Meydan›’n› ve oradaki Dikilitafl’› serbestçe

kullanma hakk› verecek kadar uzun boylu de¤ilse de, ilgili merci-

ler flehrin birçok kap›s›n› “süsleyen” bu bahçelerin düzenlemesi-

ni Chirico’ya b›rakabilirlerdi.

Gelecekteki inflalar›n kuramsal temelini oluflturacak olan bu yeni

zaman ve mekân kavray›fl› hâlâ mu¤lak durumdad›r, ve bu uygu-

lama için ayr›lm›fl, en az düzeydeki bir konfor ve güvenlik için

gereken düzenlemelerin d›fl›nda, esin uyand›ran ve etki b›rakan

büyük bir iktidarla yüklü binalar›n; arzular›, kuvvetleri, geçmifl,

flimdiki ve gelecek olaylar› betimleyen simgesel büyük yap›lar›n

sistemli olarak biraraya topland›¤› flehirlerdeki davran›fl biçimle-

rini deneyimlemedikçe de o flekilde kalacakt›r. Tutku duyman›n

nedenlerinin ortadan kaybolmas› ölçüsünde, eski dinsel sistem-

lerin, yüzy›llard›r anlat›lagelen efsanelerin ve özellikle de,

mimarinin yarar›na çal›flan psikanalizin makul bir genifllemesi her

geçen gün daha acil hale gelmektedir.

Adeta herkes kendi özel “katedralinde” oturacakt›r. Hayaller kurma-

ya sevketmekte uyuflturucudan da iyi araçlar, içinde sevmekten

baflka bir fley yap›lamayacak evler olacakt›r. Bunlar›n baz›lar› da

yolcular› karfl› konulmaz bir biçimde kendine çekecektir...

Bu projeyi göz yan›lmas› yaratan Japon ve Çin bahçelerine – bu

bahçelerin s›rf içinde yaflanmak için yap›lm›fl olmad›¤›n› ak›lda

tutarak – ya da giriflinde, muhafazakâr saçmal›¤›n›n daniskas›,

Ariadne’yi 32 iflsiz b›rakacak flekilde, “LAB‹RENT‹N ‹Ç‹NDE

OYNAMAK YASAKTIR” yaz›s› bulunan Jardin des Plantes’taki

gülünç labirente benzetebiliriz. 

Bu flehir flatolar›n, ma¤aralar›n, göllerin, vs. keyfî bir biraraya

gelifli olarak düflünülebilirdi. Bilginin bir arac› gibi görülen kentçi-

li¤in barok evresi olurdu bu. Ama bu kuramsal aflama çoktan

geçildi. Hiçbir bak›mdan bir Ortaça¤ flatosu oldu¤u düflünülme-

yecek ama fiato’nun fliirsel iktidar›n› muhafaza edip yükseltecek

modern bir bina infla edilebilece¤ini biliyoruz (baz› çizgilerin s›k›

s›k›ya muhafazas›, baz›lar›n›n yerinin de¤ifltirilmesi, aç›kl›klar›n

konumland›r›lmas›, topolojik durum, vs. yoluyla).

Bu flehrin semtleri gündelik hayatta tesadüfen rastlanan, s›n›flan-

d›r›lm›fl çeflitli hislerin karfl›l›klar›n› oluflturabilirdi.

Tuhaf Semt – daha çok yerleflim alan› olarak ayr›lm›fl, Mutlu

Semt – Soylu ve Trajik Semt (uslu çocuklar için) – Tarihî Semt

(müzeler, okullar) – Yararl› Semt (hastane, araç gereç dükkânlar› 33)

– Kasvetli Semt, vs... Ve bitki türlerini y›ld›zlar›n ritmine uyumlu

olarak meydana ç›kan iliflkilere göre gruplayacak bir gökyüzü

gözlemevi, 34 astronom Thomas’›n Viyana’da, Laaer Berg denen

bölgede kurmay› önerdi¤ine benzer bir gezegenler bahçesi. Orada

yaflayanlarda kozmik olan›n bir bilincini oluflturmak için birebir. Bel-

ki bir de, bir Ölü Semt, orada ölmek için de¤il de huzur içinde ya-

flamak için, ve burada akl›ma Meksika ve benim için her geçen gün

daha de¤erli hale gelen masumiyetteki bir y›rt›c›l›k ilkesi geliyor.

Kasvetli Semt sözgelimi, geçmiflte insanlar›n baflkentlerinde olan

bu delikleri, cehennem a¤›zlar›n› (bunlar yaflam›n u¤ursuz güçle-

rini simgeler) elveriflli bir biçimde doldururdu. Kasvetli Semt için-

de tuzaklar, zindanlar, ya da may›nlar gibi gerçek tehlikeleri ba-

r›nd›rmaktan baflka bir ihtiyac› karfl›lamak durumunda olmazd›.

Çevresine ürkütücü bir fleyler konmufl ve yaklaflmas› zorlaflt›r›l-

m›fl olurdu (kulak patlat›c› düdükler, tehlikeyi haber veren çanlar,

düzensiz aral›klarla çalan ama belirli sürelerde yinelenen sirenler,

korkunç heykeller, hareket eden motorlu makineler 35), geceleri

lofl b›rak›l›p gündüzleri, yans›ma fenomeninin usulsüz bir kullan›-

m›yla kör edici bir biçimde ayd›nlat›l›rd›. Ortada, “Tüyler Ürperti-

ci Hareketli Makine Meydan›” 36 yazard›. Piyasan›n bir ürüne

doygunlu¤u bu ürünün azalmas›na yol açar: Çocuk, kasvetli sem-

tin sergilenmesiyle yaflam›n kayg› veren görüntüleri yüzünden

s›k›nt› çekmeyi b›rak›p bunlarla e¤lenmeyi ö¤renirdi. 37

Burada yaflayanlar›n esas etkinli¤i DEVAMLI DÉR‹VE 38 olurdu.

Saatten saate de¤iflen manzara, tümden bir manzara yitiminin

sorumlusu olurdu.

Çiftler art›k gecelerini oturduklar› ve konuklar›n› a¤›rlad›klar› evde

geçirmeyecektir; baya¤›laflt›rman›n al›fl›ld›k toplumsal bahanesi.

Sevifltikleri oda flehir merkezinden daha uzakta olacakt›r: Tekrar

gizlilik ikliminin içinde bulunabilmek için, uçlarda olma mefhumu

daha az ›fl›k geçiren bir mekân içinde, daha gizli sakl› olarak,

tamamen do¤al bir flekilde kendini partnerler için yeniden yara-

tacakt›r. Buna z›t bir yol da, bir düflünce merkezinin aray›fl› da

ayn› teknikle hareket edecektir.

Daha sonra, jestlerin kaç›n›lmaz y›pran›fl› s›ras›nda bu dérive,

yaflanm›fll›k alan›n› k›smen terkedip temsil alan›na kayard›.

Not: Üzerine kimsenin hiçbir fley yazmam›fl oldu¤u bir Saint-Ger-

main-des-Prés, tarih ölçe¤inde bu dérive eti¤i üzerinde iflleyen ilk

topluluk olmufltur. fiu ana kadar gizemini korumufl olan bu toplu-

luk ruhu, 39 aralar›nda hiç boflluk bulunmayan üç evden oluflan

kümenin dünya üzerinde devasa bir etki b›rakmas›n›n ve bunun,

yetersiz olarak, giyim kuflam, flark› tarzlar›yla ve daha da saçma bir

biçimde, fuhuflun tart›fl›l›r kolayl›klar›yla (Pigalle dururken?) do¤ru-

lanmaya çal›fl›lmas›n›n tek aç›klamas›n› oluflturur.

Gelecek kitaplarda günlerin üst üste gelmesinin ve bunlar›n sonu-

cunun Saint-Germain üzerinde ne gibi bir etki b›rakt›¤›n› aç›kl›¤a

kavuflturaca¤›z (Henry de Béarn’›n Nouveau Nomadisme’i, Guy

Debord’un La Belle Jeunesse’i, vs.). Buradan ortaya yaln›zca bir

“davran›fl esteti¤i” ç›kmaz, yeni topluluklar, özellikle de, çiftlerin
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eksiksiz bir fenomenolojisini kurman›n, matematikçiler ve flairlerin

verimli olacak flekilde üstüne e¤ildikleri rastlant›lar ve süreler

kurman›n uygulamadaki yollar› da ç›kar.

Son olarak, bir halk›n dérive olmadan yaflayamayaca¤›na karfl›

ç›kanlar için, (din adamlar› olsun, kahramanlar olsun) her insan

toplulu¤unun, yans›tma ve özdefllefltirme fleklindeki ikili iflleyiflle

uyumlu olarak, uzmanl›k e¤ilimlerini temsil etmekle yükümlü oldu-

¤unu hat›rlatmakta fayda vard›r. Deneyim, bir dérive’in bir ayinin

yerini baflar›yla tuttu¤unu gösterir: Enerjilerin bütününü,

toplulu¤un yarar›na olacak flekilde elde etmek amac›yla onlar›n

birbiriyle iletiflime girmesini sa¤lamakta dérive daha elverifllidir.

Ekonomik engel daha ilk bak›flta yok olur. Bir yerin, oyunun

özgürlü¤ü için ne kadar sakl› tutulursa davran›fl üzerinde de o

kadar etki etti¤i ve çekim kuvvetinin de bir o kadar artt›¤› bilinir.

Monaco’nun, Las Vegas’›n sonsuz büyüsü ortada. Ve çiftlerin

evlenmeksizin birlikte yaflamas›n›n karikatürü haline gelmifl Reno.

Asl›nda basit kumar oyunlar›ndan baflka bir fley de yoktur. Bu ilk

deneysel flehir ölçülü ve kontrollü bir turizme dayanarak varl›¤›n›

rahatça sürdürürdü. Avangard›n gelecek etkinlikleri ve yap›tlar› da

kendili¤inden burada kümelenirdi. Birkaç sene içinde de bu flehir

dünyan›n entelektüel flehri haline gelir, her yerde de bu s›fat›yla

nam salard›.

Notlar

1 Yaz›lar›n› Gilles Ivain imzas› alt›nda kaleme alan Ivan Chtcheglov, 1953-1954

y›llar›nda International Lettriste ak›m›n›n önemli bir üyesi olmufl ve bu dönemde Guy

Debord’un en yak›n fikir orta¤› haline gelmifltir. Bundan üç sene sonra Guy

Debord’un kuraca¤› International Situationniste ak›m›n›n tohumlar›n› oluflturacak

dérive, psikojeografi, gündelik hayat ve kentçilik devrimi, durumlar›n yap›land›r›lmas›

gibi kavramlar bu dönemde flekillenmifltir. Birçok kez Eyfel Kulesi’nden atlamaya

teflebbüs eden Chtcheglov 1960 y›l›nda ak›l hastanesine yat›r›lm›fl ve uzunca bir

süre kald›ktan sonra burada ölmüfltür. Deneysel avangard›n üstlendi¤i yeni

yönelimin kesin bir ö¤esini oluflturan kentçilik üzerine yazd›¤› bu metin,

elyazmalar›n›n, kaleme al›nmalar›nda ufak farklar içeren, peflpefle yaz›lm›fl iki

versiyonundan hareketle oluflturulmufltur. I. L. arflivlerinde saklanan iki elyazmas›

daha sonra Sitüasyonist arflivlerinde 103 numaral› ve 108 numaral› belgeler haline

gelmifltir.

2 Afla¤›daki paragraftaki baz› tuhafl›klar Parislilerin, ço¤u zaman kendili¤inden

oldukça pitoresk duran bir al›flkanl›¤›ndan, dükkânlar›na sokak adlar›n›

koymalar›ndan kaynaklanmaktad›r. Bunlar ço¤unlukla Ortaça¤’dan beri bu flekilde

sürüp gitmektedir. Örne¤in, içinde ‘g›da’ anlam›na gelen ‘alimentation’ sözcü¤ü

geçen ‘fiehitlerin Beslenmesi’ büyük ihtimalle fiehitler Caddesi üzerindeki bir

bakkald›. Frans›zcada bolca bulunan çift anlaml› sözcüklerin anlam kar›fl›kl›¤› da

tuhafl›klar yarat›r. Örne¤in, burada ‘geri dönüflüm’ anlam›ndaki ‘récupération’

sözcü¤ünün baflka bir anlam› kullan›lm›flt›r.

3 Bains-Douches des Patriarches.

4 Machines à Trancher Les Viandes.

5 Zoo Notre Dame.

6 Pharmacie des Sports.

7 Alimentation des Martyrs.

8 Béton Translucide.

9 Scierie Main-d’Or. (Main d’Or; ayn› zamanda bir tiyatronun ad›d›r.)

10 Centre de Récupération Fonctionnelle.

11 Ambulance Sainte-Anne. (Sainte-Anne hem bir sokak ad› hem bilindik bir ak›l

hastanesinin ad›d›r.)

12 Cinquième Avenue Café. (Bulvardaki beflinci kafe, anlam› da vard›r.)

13 Rue des Volontaires Prolongée. (‘Volontaire’ kelimesinin hem gönüllü, hem de

istekli anlamlar› vard›r; ‘prolongé’ ise hem ‘uzay›p giden yol’ hem de ‘zaman›nda

evlenememifl’ anlamlar›na gelir. Mizaha kaçmadan okundu¤unda soka¤›n ad›

‘Gönüllüler Yolu’dur.)

14 Pension de Famille dans le Jardin.

15 Hôtel des Étrangers.

16 Rue Sauvage.

17 Fillettes.

18 Rendez-vous.

19 Orfèvres.

20 ‹fl ve iflçi bulma kurumu anlam›nda.

21 Soleil.

22 ‘Cave’ sözcü¤ünün çift anlaml› kullan›l›fl›, asl›nda ‘flatonun mahzenleri’

anlam›ndad›r.

23 Le Bar de l’Océan. (‘Bar’ hem bar hem levrek anlam›nda kullan›lan bir

sözcüktür, burada sözkonusu olan asl›nda Okyanus ad›nda bir bard›r.)

24 Café du Va et Vient.

25 ‘Époque’, mevsim, ça¤ ya da dönem anlam›nda.

26 ‘Malikâne, büyük çiftlik’ anlam›na gelen ‹spanyolca sözcük.

27 Elle yap›lm›fl bir düzelti: daha önce “canl› dekorlar” deniyordu.

28 Elle yap›lm›fl bir düzelti: Ivan Chtcheglov daha önce “kentli insanlar kozmik

gerçeklikten uzaklafl›r” yazm›flt›.

29 Daha önceki bir versiyonunda metin flöyle devam ediyordu: “Bir bilme yolu

ve bir davran›fl yolu olacakt›r”.

30 Ivan Chtcheglov burada “masumiyeti içinde deneyimlemek” diyordu,

“masumiyeti içinde” sözcüklerinin üstü çizilmifl.

31 Grand Palais ve Petit Palais, Paris’te, 1900 Uluslararas› Fuar› için Champs-

Élysées ve Seine nehri aras›na kurulmufl iki önemli yap›d›r. Churchill yolunun her iki

yan›nda karfl› karfl›ya bulunan bu iki bina, 19. yüzy›l›n sonlar›nda ra¤bette olan

eklektik mimariye göre infla edilmifltir: Metal konstrüksiyonlar ve büyük cam çat› ve

duvarlarla, klasik tarzdaki dekoratif ö¤elerle süslü tafl cepheler biraraya gelmifltir.

32 Yunan mitolojisinde, Minotorun labirentinden ç›k›fl yolunu bulabilmesi için

Theseus’a sicim veren kad›n.

33 Metnin daha önceki versiyonunda bu parantezin içinde: “hastane, içki ve araç

gereç sat›fl yeri” yaz›yordu.

34 Metnin daha önceki versiyonunda: “vazgeçilemez bir gökyüzü gözlemevi”.

35 Metnin daha önceki versiyonunda: “Otomobil denen, hareket eden motorlu

makineler”.

36 Daha önceki versiyon bunu flöyle aç›yordu: “Ortada, Tüyler Ürpertici Hareketli

Makine Meydan›’nda, dikkat çekici renkleri olan bir hareketli makine kulak zar›n›

patlatan bir ses ç›kararak rüzgârla yar›flacakt›r.”

37 Metnin daha önceki versiyonunda: “Çocuk ve yetiflkin [...] ö¤renirlerdi.”

38 Bkz. Debord’un Dérive Teorisi: Kentli toplumun koflullar›na ba¤l› olan

deneysel davran›fl tarz›: çeflitli ortamlar aras›ndaki h›zl›ca geçifl tekni¤i. Daha dar bir

çerçevede, bu deneyimin devaml› bir uygulamas›n›n süresini belirtmek için de

kullan›l›r.

39 Egregor: Bir egregor, insanlar belirli bir amaç u¤runa bilinçli bir flekilde

biraraya geldi¤inde oluflan bir tür topluluk ruhudur. Egregor toplulu¤un amac›n›

gerçeklefltirme süresi boyunca ortaya ç›kan karfl›l›kl› etkileflimlerle kendili¤inden

oluflur ve topluluk amac›ndan sapmad›kça ço¤alarak artar, onu muhafaza etmek

için herhangi bir harekette bulunuldu¤unda ise h›zla kaybolup gider. Fakat e¤er

topluluk bunu muhafaza etmek istiyor ve bunun için gereken tekni¤i biliyorsa,

egregorun yüzy›llar boyunca, hatta topluluk üyelerinin her birinin ölümünden çok

daha sonra bile sürme imkân› vard›r. 

Frans›zcadan çeviren: Ece Erbay

Écrits Retrouvés (Éditions Allia, Paris, 2006) içinde

yer alan orijinal metin temel al›narak, Frans›zcadan

çevrilmifltir. Bu çeviride metnin Ken Knabb taraf›ndan

gerçeklefltirilen ‹ngilizce çevirisi gözönünde bulun-

durulmufl ve haz›rlad›¤› dipnotlardan yararlan›lm›flt›r.


