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Project on the City, Harvard School of Design’da Rem Koolhas’›n yönetti¤i lisansüstü seminerde yap›lan araflt›rmalar› bir araya getiren bir
eser; ilk iki cildinin, Hong Kong ile Macao aras›nda kalan Pearl Nehri deltas›n›n geliflimini inceleyen Great Leap Forward ile Guide to Shopping’in
lüks bas›mlar› Taschen’dan ç›kt›.1 Bu s›rad›fl› ciltler insan›n yaz›l› bas›nda
bulabilece¤i fleylerin hiçbirine benzemiyor; ne resimli kitap, ne de illüstrasyonlu metin demek do¤ru olur; bir CO-Rom gibi hareket halindeler,
istatistikleri görsel aç›dan çok güzel, resimleriyse okunabiliyor.
Mimari, içinde büyük auteur’lere hâlâ rastlanan birkaç sanat dal›ndan biri olsa da -Koolhas da kesinlikle bunlardan biri olmas›na ra¤menilk sonuçlar› bu iki ciltte toparlanan seminer, mimariye de¤il, en az›ndan ‹kinci Dünya Savafl›’na dek varl›¤›n› sürdüren klasik kent yap›s›yla
aras›ndaki teoriye dökülmemifl farkl›l›k da gözetilerek, bugünün kentine iliflkin incelemelere ayr›lm›fl. Modern mimari, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzy›l›n bafllar›ndan beri kentleflme sorunuyla hafl›r neflirdir:
*) NLR (II), 21, May›s-Haziran 2003.
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Örne¤in, Siegfried Giedion’un modernist çal›flmas› Space, Time and Architecture, Roma’n›n V. Sixtus taraf›ndan Barok tarzda yeniden yap›land›r›lmas›yla bafllar, Rockefeller Merkezi, Robert Moses’›n park alanlar›yla son bulur; hem de, asl›nda Le Corbusier’ye bir methiyedir. Biliyoruz ki, Le Corbusier hem bir mimard›, hem de Radiant Cities, Chandigarh ve Cezayir plan›yla ortaya koydu¤u üzere bir ‘kent planc›s›’yd›.
Project, Koolhaas’›n kent sorununa ba¤l›l›¤›n›n bir ifadesi olsa da, Koolhaas disipliner anlamda bir ‘kent planlamac›s›’ olmad›¤› gibi; ‘kent
planlamas›’ baflka disipliner kategorilere de (sosyoloji ya da iktisat gibi
örne¤in) s›¤mayan, kültürel araflt›rmalara yak›n oldu¤u söylenebilecek
bu kitaplar› tan›mlamak için de kullan›lamaz.
Mesele flu ki, geleneksel ya da daha do¤ru bir deyiflle modernist kentleflme bir ç›kmazda. Kent denen fleyin Üçüncü Dünya’daki genifllemesi
düflünüldü¤ünde, Amerika’da trafik al›flkanl›klar› ya da bölgelerin belirlenmesiyle ilgili tart›flmalar -hatta evsizlik, orta s›n›f›n yay›l›fl› ya da emlak vergisi politikalar› üzerine siyasal tart›flmalar- önemini yitiriveriyor.
Koolhaas imzas› tafl›yan bir baflka kolektif çal›flmada, “2025’te, 2015’te
var olaca¤› tahmin edilen, 19’u Asya’da olmak üzere 27’si en az geliflmifl
ülkelerde yer alan 33 megapolde yaflayanlar›n say›s› 5 milyar› bulacak;
en büyük 10 kent listesinde yer alan tek zengin kent Tokyo olacak,” deniyor.2 Bu, çözülmesi gereken bir sorun olman›n ötesinde, incelenecek
yeni bir gerçeklik; bundan sonraki iki cildinden birinin Nijerya’n›n baflkenti Lagos, di¤erinin bir prototip olarak klasik Roma kenti üzerine olmas› tasarlanan Project on the City’nin yüklendi¤i misyon da bu bence.
Project’in ilk cildi, Great Leap Forward, bugün Çin’deki muazzam yap›laflma patlamas›n› -1992’den bu yana fiangay’da yaklafl›k 9 bin gökdelen infla edildi-, kapitalizmi tercih ya da kapitalizme dönüflten çok, Deng
fiiaoping’in kökten farkl› bir toplum, k›z›ldan çok k›z›lötesi bir toplumun
inflas›nda kapitalizmi kullanma stratejisi çerçevesinde yorumluyor:
Ütopya’n›n dört bir taraftan itirazla karfl›laflt›¤›, dünyan›n onun yol
açt›¤› y›k›ma, sefalete dair kan›tlar toplad›¤› bir dönemde Ütopya’y› korumak için komünist, k›z›l ideallerin gizlenmesi... INFRARED©, reform
ideolojisi, Ütopya’n›n son bulmas›n› önlemeye yönelik bir seferberlik,
19. yüzy›l›n ideallerini, 21. yüzy›l›n gerçekleri içine gizleme projesiydi.

Piyasan›n do¤adan, Varl›k’tan kaynaklanan bir gerçeklik oldu¤una
inananlar, onlar›n bak›fl aç›lar›na göre ya kapitalizme tümüyle geçiflle
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ya da ekonomik çöküflle geçerlili¤ini yitirecek böyle bir önermeyi kavramakta zorlanacaklard›r. Ama bir de mimari bak›fl aç›s›n› düflünün: Kirac›s› olmayan, kapitalist koflullar alt›nda paras› asla ödenmeyecek, varolufllar› piyasan›n hiçbir standard›yla aç›klanamayan infla edilmifl ya da
infla halinde binlerce, binlerce bina gördük. Burada, kapitalist dünyan›n
Bat›l› spekülatörleri ya da bankalar› ve finans kurumlar›n›n yapt›¤› araflt›rmalarda ortaya konandan çok farkl› bir gelece¤e ›fl›k tutan Pearl Nehri Deltas›’nda iskân eden topluluklar›n izini sürmekteyiz. Hatta burada
incelenen dört toplulu¤un dört farkl› Ütopyac› proje oldu¤u söylenebilir: Hong Kong’un bir versiyonu ya da benzeri diyebilece¤imiz Shenzen;
zevk ve sefa flehri Dongguan; golf cenneti Zhuhai; yeni olan›n mevcut
geleneksel ekonomik merkeze eklendi¤i, silinip yeniden yaz›lm›fl tuhaf
bir parflömene dönüflen eski merkez Guanzhou (Kanton). Gelece¤e iliflkin s›rad›fl› bir seyahat rehberi; Çin’in bugününe, yar›n›na dair birçok
rehber kitaptan (birçok gerçek turdan) daha somut bir kavray›fl kazand›r›yor.

Proteus Al›flveriflte
Guide to Shopping, tarz› bak›m›ndan da, amac› bak›m›ndan da ilk ciltten tamam›yla farkl›. Tüketim kuflkusuz güncel bir mesele, ancak Guide
to Shopping tüketim hakk›nda bildik, al›fl›ld›k tarzda bir çal›flma de¤il.
Öyle ki bu kitab›n ne oldu¤u sorusu da (s›rad›fl› bir resimli kitap m› yoksa kentle tüketimle ilgili çeflitli konularda bir makaleler derlemesi mi;
Avrupa’dan Singapur’a, Disney dünyas›ndan Las Vegas’a küresel uzama
dair bir araflt›rma m›, ilk ideologlar›ndan bugünkü ça¤dafl biçimine dek
al›flverifl merkezinin kendisine dair bir inceleme mi) nesnesinin belirsizli¤ine denk düflüyor. Bu nesnenin bafltaki gibi ‘al›flverifl’ olarak karakterize edilmesine ba¤l› kalsak bile, bu nas›l bir kategorizasyondur ki? Sat›lacak nesneleri kapsayan fiziksel bir kategorizasyon mudur? Yoksa söz
konusu nesneleri sat›n alma arzusunu kapsayan psikolojik bir kategorizasyon mu? Yoksa bu al›flverifl merkezlerinin uzamsal orijinalli¤inden
(izleri Walter Benjamin’in on dokuzuncu yüzy›l pasajlar›na dek sürülebilir, hatta kitaptaki baz› zaman çizelgelerinin gösterdi¤i gibi MÖ.
7000’de ‘mallar›n ticareti için kurulan Çatalhöyük flehrine’ ya da belki de
MÖ. 7. yüzy›lda Lidya’da perakende ticaretin ‘icad›na’ dek) hareket eden
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mimari bir kategorizasyon mudur? Burada tüketimin (tüketimcili¤in)
küreselleflmesinden bahsediyor olmayal›m? Yoksa bu küreselleflmeye içkin yeni ticaret yollar›, üretim, da¤›t›m a¤lar›ndan m› bahsediyoruz? (Ya
da bu a¤lar›, bu örgütleyen ifladamlar›ndan m› bahsediyoruz?) Çatalhöyük’ten bu yana ticaret için gelifltirilen yeni teknolojiler ne olacak? Ya,
ticari flirketlerin holdinglerin muazzam büyümesinden, baz›lar›n›n birçok ülkeden daha büyük hale gelmesi? Peki ya al›flverifl, ça¤dafl flehrin
ald›¤› biçim, varsa e¤er tabii: Koolhaas’›n kolektif projesinin ad›n›n ‘Bir
Zamanlar Kent Olarak Kullan›lan fieye Dair Proje’ iken daha aç›k, iyimser Project on the City’ye çevrilmesi önemli bir nokta. Buna bir soru daha ekleyebiliriz: Yeni bir uzam m›, bir kontrol uzam›, bir hurdal›k uzam› m› ortaya ç›k›yor? Bütün bunlar insan psiflesi, insan›n gerçekli¤i aç›s›ndan ne anlama geliyor? (‹lk reklamc›l›k teorisyeni Edward Bernays,
Freud’un ye¤eniydi.) Gelecek, Ütopya aç›s›ndan ne anlama geliyor?
Muhtemelen her kal›ba girebilen bu konunun baflka baz› de¤iflik
hallerini unutuyorum; ancak mimari ile kentleflme gibi belli bafll› (ve
belli ki tahmin edilebilecek) alanlar›n yan› s›ra, psikanaliz ve co¤rafya,
tarih ve iflletmecilik, iktisat ve mühendislik, biyografi, ekoloji, feminizm, saha araflt›rmalar›, ideolojik analiz, klasik araflt›rmalar, hukuki
kararlar, kriz teorisi, vs. heterojen disiplinleri de harekete geçiriyor.
Böyle genifl kapsaml› bir disipliner yelpaze o kadar da flafl›rt›c› de¤il, ne
de olsa varoluflun kanununun farkl›laflman›n çözülmesi oldu¤u, fleylerin disiplinleraras› s›n›rlar› afl›p yay›lmas›na büyük ilgi duydu¤umuz
postmodern bir ça¤day›z. Ya da belki de, postmodern dönemde, eski
uzmanl›k disiplinleri aras›ndaki ayr›m›n yap›sal olarak silinip gitti¤ini,
SMXLX ya da Space, Time and Architecture bir yana, Deleuze/Guattari’nin Thousand Plateaux’sundan Caro’nun Power Broker’›na, Empire’dan
Rembrandt’s Eyes’a, Benjamin’in Arcades’›ndan Negt ile Kluge’nin Geschichte und Eigensinn’ine dek en ilginç çal›flmalarda disiplinlerin birbirine yasland›¤›n› söylemeyi tercih edersiniz. Burada teoriden kaç›n›lm›fl
(yine de san›r›m bir kere Baudrillard’dan bahsedilmifl), ama bu izlenimin sizi, bu kitab›n teorik olmayan bir kültürel habercilik eseri, hatta
sehpa üstlerine uygun düflen resimli bir kitap oldu¤u düflüncesine sürüklemesine izin vermemelisiniz. Yukar›daki s›ralamadan da anlafl›laca¤› üzere kolektif bir cilt; ama yukar›da adlar›n› and›¤›m›z çeflitli disiplinlerden uzmanlar›n bir mant›k çerçevesinde biraraya getirilmesi, kat-
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k›lar›n›n s›rayla sunulmas› anlam›nda de¤il. Bu durum, kitab› de¤erlendirenin baz› isimleri öne ç›karmas›n› zorlaflt›r›yor. Yine de felsefi aç›dan
en düflündürücü bölümlerin Sze Tsung Leong’a ait olmas›, Chuihua
Judy Chung’un daha somut tart›flmalar› yak›ndan izlemesi. Koolhaas,
kendi ad›yla flafl›rt›c› bir ç›k›fltan çok örgütleyici bir rol üstlenmifl gibi
görünüyor (tanr›sall›¤›n baz› biçimleri gibi, ayn› anda hem hiçbir yerde
hem her yerde); bu da yeri geldi¤inde tart›fl›lacak.

Al›flverifl Merkezinden Sonra
Teoriyi bütün bunlara yedirmeye çal›flaca¤›m; ama önce kitab›n
katmanlar›n›n baz› ayr›nt›lar›n› incelemek, gözden geçirmek iyi olur;
bu anlamda alfabetik içerik tablosu çok yan›lt›c›, bu yüzden de gerçek
bir güç gösterisi (tour de force). Al›flverifl merkezleri hakk›ndaki birkaç
de¤erlendirme burada yer al›yor: Çeflitli ba¤lamlarda daha gelifltirilmifl
bir biçimde yine karfl›m›za ç›kacaklar. Ancak öyle görünüyor ki, bu
kapsaml› meselenin uzamsal ve mimari menteflesini al›flverifl merkezi
oluflturuyor. Ortaya ç›k›fl› için 1956 tarihini verebilece¤imiz, gayet iyi
bilinen flehir-merkezinin-çöküflü-banliyönün-yükselifli ile iliflkisi gerçek demesek bile bariz olan, fleçeresi daha önceleri kavranamaz görünen bir biçimde al›flveriflin fiziksel ve uzamsal tarih-öncesi dönemlerine dek götürülebilen, dünya çap›ndaki yayg›nl›¤› Amerikanlaflman›n,
postmodernleflmenin ya da küreselleflmenin epidemiyolojik haritas›
olabilecek bu icat kadar yeni, fark edilir derecede Amerikan, kapitalizmin son dönemlerine ait baflka pek fazla oluflum yoktur. Böylece, al›flverifl merkezi araflt›rman›n odak noktas› haline gelir, bütün bunlar›n
daha sonra muazzam bir biçimde geniflletilmesinin çerçevesini çizer.
Bu arada sayfalar süren kronolojiler, renkli çapraz at›f sistemleri, çok
say›da tematik endeks bizi bu geniflletmenin köklerine sürükler; dünya çap›nda perakende al›flverifl merkezleri, gayri safi milli has›lalar, s›ralamada en yukar›da yer alan flirketlerin perakende gelirleri aras›ndaki k›yaslamalar, zihnimizde bu sürecin haritas›n› ç›karmam›za yard›mc› olur; yaln›zca küreselleflme çerçevesindeki göreli hiyerarflilerin bir
tablosunu ç›karmakla kalmaz, k›sa süre sonra sadece siyasal de¤il, ayn› zamanda metafizik bir mesele haline de gelece¤ini söyleyebilece¤im
‘al›flverifl’e dair bir bak›fl aç›s› sunar.

248

Frederic Jameson

Ancak bir noktada daha ileri gidemiyoruz ve bu çal›flma ile al›flverifl,
al›flverifl merkezleri, tüketim ve benzeri meseleler üzerine kaleme al›nm›fl yeni, mükemmel kültürel araflt›rmalar kitaplar› aras›ndaki temel
farkl›l›k da aç›kl›k kazan›yor. Daha mevzuyu kavramadan, paras›n›, kirac›lar›n› kaybeden, yerini kaybetmenin efli¤ine gelmifl krizdeki al›flverifl merkezinde buluyoruz kendimizi. O yerini neye mi b›rakacak? Benjamin, tam da çöktükleri dönemde on dokuzuncu yüzy›ldaki pasajlar›n
bir foto¤raf›n› çekmifl, böylelikle tarih hakk›nda bir teori gelifltirmiflti:
Bugünü en iyi flekilde, tarz›, modas› biraz geçmifl olan yak›n geçmiflte
durarak anlayabilirsiniz. Kriz, yaln›zca al›flveriflin arkeolojisi ya da tarihiyle, hatta bugünüyle bile ilgilenmek üzere de¤il, daha ziyade gelece¤ine bakmak üzere burada durdu¤umuzu fark ettiriyor. Al›flverifl merkezinin bu haliyle gelece¤i ne olursa olsun, “çok fazla çöp olacak.” Eski ma¤arams› al›flverifl merkezlerinin ço¤u, güç merkezlerindeki perakendecilerin -bunlara eBay’i de ekleyebilece¤imize hiç kuflku yok- di¤er
perakendecilerinin üstünlükleriyle yar›flamayacak ihtiyar dinozorlar.
Al›flverifl merkezlerinin varl›¤› için gerekli önkoflullara bir fleyler oldu¤u aç›k. Peki ama bu önkoflullar nelerdi? Aristotelesçi nedensellikte
oldu¤u gibi çeflitli biçimlerde, çeflitli flekillerde karfl›m›za ç›karlar: Fiziksel ya da mühendislikle ilgili önkoflullar bu al›flverifl alfabesinin daha ilk
harfinde karfl›m›za ç›k›yor: air-conditioning (havaland›rma); daha uygun
bir yerde k›saca yine dönece¤imiz bir mesele bu. Al›flveriflin tarih, öncesiyle ilgili olarak, son y›llarda genelde Çatalhöyük kadar geriye gitmeseler de bir dizi ilginç öncü biçimle karfl›laflt›¤›m›z kesin. Bunlar›n en bilineni de on dokuzuncu yüzy›l›n bafllar›nda geliflen, 1850’lerde ve
1860’larda kriz noktas›na ulaflan pasajd›. Tam da yeni bir biçimin ortaya
ç›kt›¤› y›llard›r bunlar: Do¤uflu Zola’n›n kaleminden Au bonheur des dames’da (Ladies’ Delight, Au printemps ve La Samaritaine gibi kentleflme
kadar ticarete etkileriyle yine son y›llarda üzerinde çok fazla durulan,
Haussman’›n Paris’te yaratt›¤› dönüflümle ça¤dafl olan gerçek hayattan
isimlerin kurgusallaflt›r›lm›fl bir biçimidir) ölümsüzlefltirilen modern
ma¤azad›r bu yeni biçim. Bizim biçimimize -acaba çöküfl s›ras› ona m›
geldi- birazdan gelece¤iz; hatta adlar tak›p yüzler çizece¤iz. Roman ya da
fliir gibi onun da bir mucidi ya da bir yazar› var; bütün bir janr›n mucidi demek daha yerinde bir paralellik çizmek olsa da. Çok s›k rastlanmayan bir durum bu.
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Ç›lg›n Teknolojiler
Önce bu çok yönlü, her kal›ba giren biçimin çap›n›, dönüflümünü
(örne¤in havaalanlar›na dönüflümünü; bugün birçok yeni havaalan› da
ayn› zamanda al›flverifl merkezi haline gelmifl durumda; müzelere ve nihayetinde kentin kendisine dönüflümünü) tayin etmek üzere ilerleyelim. Eski flehir merkezi -banliyölerin, yeni süpermarketlerin, sonra da
al›flverifl merkezlerinin bizzat y›k›ma u¤ratt›¤›- postmoderniteyle, orta
s›n›f›n yerleflimiyle birlikte güne ayak uyduruyor art›k: yaln›zca yeni
al›flverifl merkezlerine kucak açarak de¤il, kendisi de ayn› zamanda bir
al›flverifl merkezi haline gelerek. Hatta eski flehir merkezini kökten etkileyecek bir fleyler oluyor (Project on the City’nin bir cildinin de ayr›ld›¤› bir fleyler):
1994’te, al›flverifl merkezi resmen geleneksel flehir merkezinin ifllevlerini üstlenir hale geldi. New Jersey Yüksek Mahkemesi’nde görülen,
al›flverifl merkezlerinde siyasal büroflürlerin da¤›t›m›yla ilgili bir davada
mahkeme, “al›flverifl merkezinin modern zamanlar›n ana caddesini
oluflturdu¤u”nu savunan protestoculardan yana ç›karak, “al›flverifl merkezlerinin ‘geleneksel olarak ifade özgürlü¤ünün mekân›’ olagelmifl
parklar ve meydanlar›n yerini ald›¤›n›” aç›klad›.

Fakat “al›flveriflin bu biçimde kente dönüflünün hiçbir biçimde galibiyetten geri kal›r bir yan› yok idiyse de”, yazarlar flunu eklemek zorunda hissediyorlar kendilerini: “Kurtar›lmak için flehir merkezlerine, banliyölerin ölüm öpücü¤ünün verilmesi gerekmiflti.”
fiimdi önkoflullara geri dönelim: Barkot -evrensel ürün kodu- bu koflullardan biri olabilir mi? ‹fllevleri incelendi¤inde, insan barkodun hemencecik sunuverdi¤i istatistiklerin, perakendecinin envanterin, arz›n,
pazarlaman›n, vb. nas›l da bütün yap›s›n› de¤ifltirmesini sa¤lad›¤›n› görüyor. Markalar bu tür bir al›flveriflin ön koflulu olmaktan çok kültürel
bir sonucu olabilir pekâlâ; zira onlar›n bölgeleri, amiral gemileri olan
ma¤azalar “son küresel dinin -kapitalist tüketimcili¤in- kutsal s›n›rlar›n›” temsil ediyor. Markalar, ayn› zamanda rakipler, rekabetçiler de dahil herkesin gemisini yüzdüren dalgay› metheden, Singapur’un ‘co-opetition’ (iflbirli¤i+rekabet/iflbir-ekabet) logosu alt›nda tüketilen yeni bir
dinami¤in de alt›n› çiziyorlar.
Bununla birlikte bir dünya turuna ya da asl›nda al›flveriflin dünya turuna ç›k›yoruz; bir yerden di¤erine geçen al›flverifl, yerel kültür taraf›n-
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dan dönüfltürülüyor da. Singapur, Koolhaas’›n eski hayranl›k odaklar›ndan biri (bkz. SMLXL), ama dinamiklerinden al›nacak s›rad›fl› dersler var hâlâ, yaln›zca kalk›nma anlam›nda de¤il, bir kent-devletin önce
bölgeye –sonra da dünyaya ayak uydurma biçimine dair. Kristal Saray›
bizi bir kez daha kökenlere götürüyor (ve bir bireyin, Joseph Paxton’›n
imzas›na.) Depato, Japon ma¤azas›, bizi gelece¤e de¤ilse bile, en az›ndan Tokyo’nun dünyan›n üçüncü büyük kentinden ç›kan çeflitli özel
demiryolu hatlar› etraf›nda büyümesinin mant›¤›yla yak›ndan ba¤lant›l› s›rad›fl› kültürel bir de¤iflime sürüklüyor. Ve nihayet: Disney’in kendisi. Çünkü bu alandaki yenilikler üzerine yap›lacak herhangi bir araflt›rma, Walt’un icat ettiklerinin tümü -yeni kentleflmeden yeni al›flverifle, yeni küreselleflmeden yeni e¤lence sektörüne, hatta yeni Ütopya’ya
dek - kapsaml› bir biçimde anlafl›lmadan tamamlanamaz. Hatta, Disney
ve Disneyleflme, bir spor ya da genelde Amerikan tek-kart› olmaktan
çok bu k›yaslamac›, küresel yeni ba¤lamda daha iyi incelenebilir.
Peki ya al›flverifl merkezinin kendisi, uzam› örne¤in? Al›flverifl merkezinde bir uzam psikolojisi var -yol, koridor, matriks-, t›pk› bir ekoloji oldu¤u gibi. Bu noktada önkoflullar, bir intikam gibi geri gelir yine:
Yaln›zca havaland›rma ile onun ilginç tarihi (çok say›da garip mucit,
yarat›c›, tak›nt›l› hayalperest) de¤il; al›flverifl uzam› ve infla olanaklar›
aç›s›ndan yaratt›¤› devasa sonuçlar bak›m›ndan yürüyen merdiven de
–asansör, Koolhaas’›n gökdelenlerin düzenlemesi üzerine kaleme ald›¤›
daha önceki kitab› Delirious New York’ta kilit önemde bir operatördü;
bu zengin bölüm bizi otuz sayfa boyunca al›p götürüyor. Ayr›ca, bir süre sonra tavan penceresi ile f›skiye sistemi karfl›m›za ç›k›yor; bu yeni
uzam›n hizmet sistemlerini gözden uzak tutma biçiminden, dikkat çekme ‘teknolojileri’nden, tezgâhtan, vitrinden, aynadan ve mankenlerden
bahsetmiyoruz bile.
Hadi, meselenin gerisindeki ideolojilere uzanal›m; çünkü bu noktada en az›ndan bedenden ruha do¤ru yükseliyoruz: Örne¤in, zavall› Jane Jacobs, farkl› kentsel ve mimari modernizmlere karfl› gerçek kent deneyiminin temel unsurlar›n› savunup, “al›flveriflin, Amerika’n›n bitap
düflmüfl kent merkezlerinin canland›r›lmas› için örnek haline gelen bir
‘kent ›fl›¤›’ yaratman›n ve kentleflmenin yerine koyabilece¤i çeflnileri”
s›ralarken biraz Hegelci bir tarih hilebaz› gibi duruyor. Bu, kula¤a biraz
sert gelebilir, ama Jacobs’›n anti-kapitalist olmad›¤›, (küçük) giriflimler
aç›s›ndan epeyce stres kayna¤› oldu¤u kesin.
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Fakat Victor Gruen’le birlikte kökenlere de geliyoruz [buraya art›k
‘s›f›r noktas›’ (ground zero) diyemeyiz; Harold Bloomvari dehaya ne oldu?]. Zira al›flverifl merkezinin fikir babas› o; ayr›ca ça¤dafl Amerikan
uzam› ya da yok-uzam›na iliflkin deneyimimizin, bütün bunlar›n bir fikir babas› oldu¤u, piyasaya ba¤l›-tarihsel tesadüflerin garip bir birikimi
de¤il de insan üretiminin bir sonucu oldu¤u anlafl›ld›¤›nda, yerini yabanc›laflmaya b›rakt›¤› da tecrübeyle sabit. Ancak Gruen’in baflar›s›n›
vurgulamak, hem yerleflik kabullerden kaynaklanan tepkilere neden
olur, hem de ister istemez, büyük modernleflmecilerden pek az›n›n, b›rak›n teorisini yapmay› (bu noktada postmodernistlerin hareket noktas›, temeli haline gelmifllerdir), hiç bu tür fleyler tasarlamamam›fl oldu¤unu da hat›rlat›r. Ayn› zamanda bütün bu burnu büyük estetik projelerin kitle-kültürsel ya da cafcafl› dengi olan, bafll› bafl›na bir fenomen
diyebilece¤imiz o ça¤dafl auteur, San Diego’daki Horton Plaza’n›n ve
baflka birçok fleyin mimar› Jon Jerde hakk›nda biraz düflünmemizi de
sa¤lar. Ça¤dafl kültürel alanlar›n baflka hepsinde oldu¤u gibi burada da
yüksek sanat/kitle kültürü ayr›m› kaç›n›lamaz bir hal al›r.
Ancak bu konu hakk›nda biraz düflünürsek, ard›ndan bununla ilgili baflka bir küresel fenomene, Endonezya’daki Lippo Group’a geçecekken, Venturi-Scott-Brown’›n ‘Las Vegas’tan ö¤renmek’ düflüncesine dönüyoruz. Burada yazarlarla yap›lm›fl zengin bir röportaj var; alfabenin
ikinci yar›s›nda feminizm (kad›nlar ve al›flverifl eski bir elefltiri konusudur); sunî uzamlar; bütün bunlar›n psikoloji ve psikanalizle ilgili, Avrupa’n›n al›flverifl merkezine direnifli, al›flverifl merkezinin Amerikanlaflt›r›c› etkisi gibi birçok ilginç mesele gündeme geliyor; sonra birden
kendimizi hemen her yönde muazzam bir enerji üreten kara bir delikle
karfl› karfl›ya buluyoruz.

Döküntü Uzam Virüsüyle Dibe
Hem bafll› bafl›na postmodern bir eser olan, hem de yeni bir tarihsel
bak›fl haline gelmedi¤i sürece, belki yeni bir estetik diyebilece¤imiz s›rad›fl› bir makale olan ‘Döküntü uzam’ (Junkspace), Rem Koolhaas’›n bir
katk›s›. Bu dizi halindeki metnin ›fl›¤›nda durup, bütün bir projeyi yeniden düflünmeliyiz. Fakat önce, nefret ve heyecan› birlefltirmesiyle, postmodern aç›s›ndan, çok ö¤retici bir benzersizlik tafl›yan metnin kendisine
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bakmam›z gerekiyor. Koolhaas’›n ilginç bir yazar oldu¤unu biliyoruz –bu
aç›dan ça¤dafl ayr›ks› mimarlar›n hiç biriyle k›yas götürmez; kitaplar›nda,
özellikle de Delirious New York ile SMLXL, formel yenilikleri aç›k, keskin,
etkili cümlelerle, k›flk›rt›c› konumlarla birlefltirir. Fakat bu kitaplardaki
hiçbir metin bizi, yaln›zca ça¤dafl kentin de¤il, nereye çekersen oraya giden karars›z bir magmayla bütünleflme noktas›nda tüm evrenin infla edilmifl uzam› üzerine bu sa¤lam, kesintisiz ‘performans’a haz›rlamam›flt›.
Bütün bunlar, standartlaflma (ya da Amerikanlaflma) ile ilgili m›zm›z
flikayetlerin ötesine geçiyor. Döküntünün klasik anlamda arta kalan olmas›yla (diyalektikten sonra ya da psikanalitik tedavinizden sonra arta
kalan) bafll›yor: “E¤er uzay çöplü¤ü, insano¤lunun evrenin her yerini
kaplayan art›klar› demekse, döküntü uzam, insano¤lunun bu gezegende b›rakt›¤› art›klard›r.” Ne var ki, k›sa süre sonra döküntü uzam, bütün makrokozmosa yay›lan bir virüs haline gelir:
...y›ld›zl› sonsuzluklar› iflgal eden köfleli geometrik art›klar; gerçek
uzam sanal uzama yumuflak geçifl için düzenleniyor, melun bir geri besleme zincirinde kritik bir halka... Döküntüuzam, Big Bang’in s›n›rlar›na
dek uzan›yor.

Ancak bu kendi bafl›na, Baudriallard’dan ya da televizyon teorisinden -bir vaat olarak sanall›¤›n elefltirisi (Deleuzecü ‘ak›fllar’a iliflkin elefltiri gibi)- biraz daha ileri gidiyor olabilir: Egzersizin amac› daha ziyade
eflanlaml›lar› bulmakt›r; birbirinin üstüne çak›lan, büyük, korkutucu
bir hayale dönüflen, her biri, alt taraf›na f›rlat›lan tek bir kör edici bak›flla di¤erleri için metaforik bir hale gelen ‘postmodern’in ya da the
içinde yaflad›¤›m›z ça¤›n ‘teori’si olan, teorik aç›dan yüzlerce eflanlaml›y› bulmakt›r:
Döküntüuzam, önceki kuflaklar›n gizli kapakl› tuttu¤u fleyi aç›¤a ç›kar›r: Yap›lar bir döflekten f›flk›ran kaynaklar gibi beliverir, ç›k›fl merdivenleri ö¤retici bir trapezde sallan›r, araflt›rmalar asl›nda her zaman her
yerde olan› ortaya koymak için uzaya uzan›r; bedava hava, metrekarelerce cam örümcek a¤›n› and›ran kablolarda sallan›r, iyice gerilmifl deriler, gevflemifl, pörsümüfl yok-olaylar› aç›¤a vurur.

Bir e¤ilim olarak Döküntüuzam, bir süredir ortal›ktad›r, t›pk› tespit
edilemeyen bir virüs gibi, baflta tan›namam›flt›r:
Mimarlar baflta Döküntüuzam› düflündüler ve ona Megayap› dediler;
büyük ç›kmazlar›n› aflmaya yönelik nihai çözümdü bu. Say›lamayan Ba-
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bil kuleleri gibi, bu devasa süperyap›lar ebediyete uzanacaklar, zaman
içinde kontrolleri d›fl›nda de¤iflen geçici alt-sistemlerle dolu olacaklard›.
Döküntüuzamda masalar tersine dönmüfltü: Döküntüuzam yaln›zca altsistemlerdir, bir üst yap›s› olmayan, bir çerçeve ya da flablon aray›fl›ndaki yetim parçalard›r. Bütün somutlaflt›rma geçicidir: Kesmek, onarmak,
parçalamak, kaplamak: ‹nflaat da bir yumuflakl›k kazand›, terzilik gibi.

Mimari ile uzam›n burada baflka her fleyin yerine geçen metaforlar
oldu¤unu söylemek fazla basite kaçmak olacakt›r: Ancak bu art›k bir
mimari teori de¤il, bir mimar›n bak›fl aç›s›n› yans›tan bir roman da de¤il. Daha çok bu kendini tekrarlayan, kendini devam ettiren yeni bir
uzam dili; uzam›n kendisi baflat kod ya da hammaddesi yok olufla sürüklenmesine karfl› koyan Tarih’in bu yeni dönüm noktas›n›n -sonuncu mu yoksa?- bask›n dili haline geliyor.
Döküntüuzamda yafllanma yoktur ya da felakettir; kimi zaman bütün bir Döküntüuzam -bir ma¤aza, bir gece kulübü, bir bekâr yata¤›- bir
gecede hiç haber vermeden bir kenar mahalleye dönüflüverir: elektrik
kayna¤› anlafl›lmaz bir biçimde ortadan kaybolur, levhalardan harfler
dökülür, havaland›rma birimleri ak›tmaya bafllar, âdeta kay›tlara geçmemifl depremlerin eseri çatlaklar belirir; bölümler çürür, art›k yaflayabilir
durumda de¤illerdir ama hâlâ kangrenli pasajlarla ana gövdenin etine
ba¤l›d›rlar.

Bu korkutucu ‘Alzheimer benzeri bozulmalar’ Philip K. Dick’te kâbus anlar›n›n gerçe¤e dönüflmesidir; gerçekli¤in uyuflturucu kaynakl›
bir halüsinasyon gibi çöküfle geçti¤i, bafldöndürücü dönüflümlere u¤rad›¤›, zaman›n ötesinde içine t›k›ld›¤›m›z mahrem dünyalar›m›z›n aç›¤a
ç›kt›¤› anlard›r bunlar. Ama bu anlar art›k korkutucu de¤ildir; asl›nda
art›k daha çok sevindiricidir ve aç›klanmas› gereken tam da bu yeni sevinçtir.

Bulan›kl›k ‹mparatorlu¤u
Kuflkusuz Koolhaas, sonsuz bir yenilenmeden fazlas›n› kastetmiyor;
yaln›zca eskinin parçalanmas›ndan de¤il, Yap› Ustas›’n›n bir zamanlar
sayg›n (hatta megalomanyakça) olan mesle¤inin yerlere düfltü¤ü sonsuz
bir döngüden bahsediyor: “Uzay›p yay›lan her fley -limuzinler, vücut organlar›, uçaklar- Döküntüuzama döner, Döküntüuzam›n en bafltaki anlam› suistimale u¤rar. Yeniden yap, yeniden düzenle, yeniden topla,
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onar, yenile, düzelt, iyilefltir, yeniden tasarla, geri gönder -Parthenon
mermerlerini- yeniden yap, sayg› göster, kirala; ‹ngilizce’de hepsi re (yeniden) ile bafllayan fiiller üretir –yeniden Döküntüuzam›.’ Bu kuflkusuz
bütün ‘orijinaller’in, onlarla birlikte Tarih’in de ortadan kaybolmas›d›r:
Tek kesinlik dönüflümdür -süreklidir- ve nadiren ‘restorasyon’ (onar›m) izler onu, tarihin yeni bölümlerini bile Döküntüuzam olarak ilan
eden süreç. Tarih bozar, mutlak tarih mutlaka bozar. Renk ve madde bu
kans›z afl›lardan ç›kar›lm›flt›r; flahsiyetsiz olan eski ile yeninin tek buluflma noktalar› haline gelmifltir.

Böylece biçimsizin alan›na (Rosalind Krauss, Bataille’dan) giriyoruz;
fakat “biçimsiz hâlâ biçimdir, biçimsiz olan da bir tipolojidir.” Bu pek
de bilgisayar üreten yeni kuflak ‘damlac›k mimarlar›’n›n (Greg Lynn,
Ben van Berkel) ‘ne olsa gider’ anlay›fl› de¤il: “Asl›nda Döküntüuzam›n
s›rr›, hem karmafl›k hem bask›c› olmas›d›r; biçimsiz olan yay›ld›kça, biçimi olan güçten düfler, onunla birlikte bütün kurallar›, düzeni, kullan›m› da.” Marcuse’den gölgeler ve bask›c› hoflgörü?
Döküntüuzam, kavramlar›n Bermuda üçgenidir, tabakta b›rak›lm›fl
bir yemektir: Ayr›mlar› ortadan kald›r›r, karar› bozar, amac› gerçeklefltirmekle kar›flt›r›r. Hiyerarflinin yerine birikimi, kompozisyonun yerine
eklemeyi geçirir. Daha fazla, daha fazla, daha fazla daha fazlad›r. Döküntüuzam çok olgundur, ama ayn› zamanda besleyici olmaktan uzakt›r, gezegeni bir bo¤ucu bir flefkatle sarmalayan kocaman bir emniyet
battaniyesidir. Döküntüuzam, milyonlarca iyi arkadafl›n›zla birlikte hiç
bitmeyecek bir Jakuzi sefas›na mahkûm olmak gibidir... Donuk bir bulan›kl›k imparatorlu¤u, yükse¤i alça¤›, kamusal› özeli, do¤ruyu e¤riyi,
fliflkinle zafiyet geçireni birlefltirir; daima ayr› olanlardan dikiflsiz bir yamaifli yapar.

Sihirli anlar› olan ‘yörüngeler’in hâlâ varoldu¤una kuflku yoktur yine de:
Postmodernizm, teflhirin bitimsiz sahnesini ço¤altan ve parçalayan
virütik bir cep, bir parçalanma bölgesi getirir; bütün ticari de¤ifl tokufllar için gerekli solucan›n bükülmelerini and›ran bir daralma-sarmalama. Yörüngeler e¤ik bafllar, hiçbir uyar›da bulunmadan dikeyleflir, kesiflir, katlan›r, sonra büyük bir bofllu¤un üzerinde bir dönenip duran bir
balkonun üzerinde belirir. Diktatörsüz faflizm. Devasa, mermer bir merdivenden f›rlat›ld›¤›n›z apans›z ç›kmazda, bir yürüyen merdiven sizi görünmez bir yöne tafl›r, unutulabilir kaynaklardan esinlenmifl geçici bir
s›va manzaras›yla yüz yüze.
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Etraf›m›zda durmaks›z›n de¤iflip duran maddenin bu buland›r›c›
sahte geçicili¤inde, ender bulunan, nefes kesici güzellikte anlar da vard›r: “Tren istasyonlar›, demirkelebekler gibi uzan›p gider, havaalanlar›,
iri çi¤ damlalar› gibi parlar, köprüler harp›n tuhaf bir biçimde geniflletilmifl versiyonlar›na benzer görmezden gelinebilir tufllar gibi yay›l›r.
Her derenin kendi Calatravas› vard›r.” Ama bu anlar, kâbusu telafi edemeyecek ya da halüsinasyonlar› tümden de¤erli k›lamayacak kadar azd›r. Siberpunk, bu noktada sar›lanacak bir gönderme gibi görünüyor yaln›zca belli belirsiz bir flüphecilik içinde olan Koolhaas gibi-, kendi
(ve de dünyas›n›n) ifrad›nda cümbüfl içinde duran. Ama siberpunk gerçekten mahflerî de¤ildir; Ballard’›n daha iyi bir koordinat oldu¤unu düflünüyorum, ‘dünyalar›n sonu’ çoklu¤unun Ballard’› eksi Byronc› melankoli, karamsarl›¤›n zengin orkestras› ve Weltschmerz.
Burada mesele dünyan›n sonu oldu¤u için, mahflerin, dünyan›n ortadan kayboluflunu tasavvur etmenin tek yolu olup olmas› nefes ald›r›c›
olabilirdi. (Bunu ‘big bang’le mi yoksa m›z›ldanmalarla m› yapaca¤›m›z
o kadar ilginç bir soru de¤il.) Terslemeyi ya da alay› hak eden eski dünya, bu yenisi yaln›zca onun kendini geri plana çekifli, Dick’in kipple ya
da gubble dedi¤i fleyin içine kay›fl›d›r; LeGuin’in bir zamanlar tan›mlad›¤› gibi, “binalar eriyor. Sulan›yorlar, peltelefliyorlar, güneflte b›rak›lm›fl
dondurma gibi. Köfleler çoktan akm›fl kenarlardan, geride büyük kremsi lekeler b›rakm›fllar.” Zaman›nda biri, dünyan›n sonunu tasavvur etmenin, kapitalizmin sonunu tasavvur etmekten kolay oldu¤unu söylemiflti. fiimdi bunu tersine çevirebilir, dünyan›n sonunu tasavvur ederek,
kapitalizmin sonunu tasavvur etme girifliminde bulunabiliriz.

Tarihe Geri Çark Etmek
Fakat san›r›m bütün bunlar› Tarih çerçevesinde anlamland›rmak daha iyi olur; bitiyor oluflu d›fl›nda tahayyül edemedi¤imiz, gelece¤i zaten
burada olan›n yeknesak bir tekrar›ndan baflka bir fley olmayaca¤a benzer bir Tarih. O halde sorun, radikal farkl›l›¤› nas›l yerlefltirece¤imiz;
zamana, ötekili¤e, de¤iflime, Ütopya’ya dair yeniden zay›f sinyaller göndermeye bafllas›n diye bu tarih duygusuna nas›l atlayaca¤›m›zd›r. Çözülecek sorun, postmodern geçmiflin esintisiz flimdisini k›r›p gerçek tarihsel zamana, insano¤ullar› taraf›ndan yap›lan bir tarihe ulaflmakt›r. San›-
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r›m bu yaz›, bunu yapman›n ya da en az›ndan yapmaya çal›flman›n bir
yolu. Bilim-kurgusal olmas› bu yaz›m türünün gizli yönteminden kaynaklan›yor; gelece¤in yoklu¤unda tek bir u¤ursuz e¤ilime, mahflerî hale gelip içine t›k›ld›¤›m›z dünyay› patlat›p say›s›z parçaya, atoma ay›rana dek geniflleyen, geniflleyen tek bir e¤ilime odaklan›yor. Bu yüzden
bu feci görünüm yaln›zca geç kapitalizmin dikiflsiz Moebius fleridine
saplanm›fl keskin uçtur; kendi öngörülebilir sonuna bakt›¤›nda tek bir
e¤ilim, herhangi bir e¤ilim gören tohum ya da alg›sal tak›nt›.
Ancak bu tek bafl›na yeterli de¤ildir: Tarihin ses duvar›, tarihsel tahayyülün felç oldu¤u, d›fl dünyayla ilgisinin kesildi¤i bir durumda afl›lacakt›r, sanki y›rt›c› bir hayvan›n i¤nesiyle: Gelece¤e atlaman›n, Ütopya’y› b›rak›n farkl›l›¤› fethetmenin, kendinizi ona yazmak, ama geriye
dönmeksizin yazmak d›fl›nda bir yolu yoktur. Güm güm vuran yaz›d›r
iflte, varoluflumuzun bütün biçimlerinin (uzam, park etme, al›flverifl, çal›flma, yeme, infla etme) içinden akan ayn›l›¤› vuran, bu vurufllar› birbirlerinin standartlaflm›fl, rengini, dokusunu yitirmifl kimli¤ini, plastik,
vinileks ya da geçen y›ldan kalma lastik bile olmayan bu flekilsiz donuklu¤u kabul etmekte birlefltiren odur. Cümleler bu tekrarlayan ›srar›n
gümlemeleridir, uzam›n kendisinin anlams›zl›¤›na yap›lan vurgunun;
ve enerjileri art›k hücumu ve temiz havay›, rahatlaman›n sevincini, zamana ve tarihe, somut bir gelece¤e orgazmik bir dal›fl› haber verir.
O halde ça¤dafllar›m›zdan tek kullanan›n Koolhaas olmad›¤› (ama
pek az›n›n daha iyisini becerdi¤i) bu yeni sembolik biçimin s›rr› budur.
fiimdi yavaflça geri dönmek, bir dekompres odas›na girer gibi, al›flveriflin
mutluluk verici dünyas›n›n bu ç›lg›n maceran›n bafllang›ç noktas› oldu¤u yere yeniden dönmek ayn› zamanda nedeni, onu neyin tetikledi¤ini,
böyle devasa ve gerçekten metafizik bir tepkiyi neyin do¤urdu¤unu araflt›rmakt›r. Asl›na bakarsan›z, daha önce, sonuçta eldeki cildin konusu
olan, yerkürenin ticari dönüflümüne iliflkin daha ölçülü, daha yo¤unlaflm›fl bir de¤erlendirmenin sonunda Sze Tsung Leong’un so¤uk cümlesiyle verilmifltir bu neden bize: “Sonunda al›flveriflten baflka yapacak fazla
bir fleyimiz kalmayacak.” ‹çine k›st›r›ld›¤›m›z dünya asl›nda bir al›flverifl
merkezidir; o soluk ald›rmayan kapan›fl imgelerin teflhiri için haz›rlanm›fl yeralt› tünelleri a¤›d›r. Döküntüuzam diye bahsedilen virüs, asl›nda
al›flveriflin kendisidir; Disneyleflme gibi t›pk›, bilinen evrenin her yerine
zehirli bir gaz gibi yay›l›r. Ama bu kadar uzun zamand›r (yazarlar›n ise
daha uzun zamand›r) üzerinde durdu¤umuz al›flverifl neyin nesidir?
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Teorik olarak al›flverifl birçok paketle karfl›m›za ç›kar (ve tahmin
edilebilece¤i gibi en be¤endi¤imiz teorik versiyon ya da markay› sat›n
alabiliriz). Bat›l› Marksist gelenek ona ‘metalaflma’ demifltir, bu biçimiyle analiz en az›ndan Marx’›n kendisine, Kapital’in meta fetiflizmiyle ilgili meflhur aç›l›fl bölümüne kadar geri gider. On dokuzuncu yüzy›l›n dini bak›fl aç›s›, Marx’›n kapitalizmin piyasa de¤ifl tokufllar›na
üstyap›sal bir boyut ekleme biçimi olmufltur. Marx metan›n ‘metafiziksel incelikleri ve teolojik hoflluklar›’n› emek iliflkisinin al›c›dan (‘al›flveriflçi’den?) gizlenme biçimi olarak görüyor, bu noktada metalaflmay›
temelde ideolojik bir operasyon, de¤er üretimini (burjuva) tüketiciden
gizlemek gibi özel bir ifllevi olan bir yanl›fl bilinç biçimi olarak ele al›yordu. Georg Lukacs’›n felsefi klasi¤i Tarih ve S›n›f Bilinci, Bat›l› Marksizm’in aç›l›fl metni, bu analizi felsefe tarihinin daha genifl alan›nda gelifltirir; metalaflmay› fiziksel oldu¤u kadar zihinsel maddilefltirmeye dayal› tüm bir sosyal sürecin merkezine yerlefltirir.
Ancak ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra bu terimin ideolojik oda¤› biraz farkl› bir noktaya kayd›; basitçe geçinme ya da toplumsal yeniden
üretimin d›fl›nda meta, lüks tüketim malzemesi sat›fl›, Bat› Avrupa’n›n
giderek daha müreffehleflen Birinci Dünya Savafl› bölgelerinde ve
ABD’de (hatta Japonya’da) genelleflti, yayg›nl›k kazand›. Bu noktada
durumcular ve onlar›n teorisyenleri Guy Debord, metalaflma üzerine fliarlar›nda ifadesini bulan yeni bir perspektif gelifltirdiler: “Meta fetiflizminin nihai biçimi imgedir.” Gelifltirdikleri seyirlik toplumu teorisinin
hareket noktas› buydu; bu teoriye göre eski deyiflle ‘uluslar›n zenginli¤i’ art›k ‘seyirli¤in yo¤un bir birikimi’ olarak ele al›n›yordu. Bu bak›fl
aç›s›yla, bugünkü varsay›mlar›m›za daha da yaklafl›r›z; aç›kças›, metalaflma sürecinin yanl›fl bilinçten çok, bizim tüketimcilik olarak adland›rd›¤›m›z, felsefi bir hatadan ya da siyasal partilerin yanl›fl bir tavsiye
do¤rultusunda yapt›klar› bir tercihten çok bir ba¤›ml›l›kla k›yaslanabilecek yeni bir hayat tarz› oldu¤u düflüncesine. Bu dönüfl k›smen kültürü, gündelik hayatlar›m›z›n temeli olarak gören daha ça¤dafl bak›fl aç›s›ndan kaynaklan›r (ki bu da Henri Lefebvre’in bafl›n› çekti¤i savafl sonras›nda ortaya ç›km›fl yeni bir düflünce biçimidir).
Guide to Shopping’deki imgeler bu yüzden imgelerin imgeleridir, yeni bir elefltirel mesafeyi gündeme getirirler; meta kavram›n› ticari de¤ifl
tokufltaki ilk konumuna döndürerek kavramsal olarak yapt›klar› bir

258

Frederic Jameson

fleydir bu. Metalarla, yani imgelerle yapt›¤›m›z fley, onlara bakmak de¤ildir. ‹mgeler sat›n ald›¤›m›z düflüncesi, kavram›n aflinal›¤›n›n yararl›
bir çözümüdür; ancak imgelerin al›flveriflini yapt›¤›m›z düflüncesi daha
da yararl›d›r; bütün süreci arzunun yeni bir biçimine dönüfltürür, sat›fl›n fiilen gerçekleflmesi, gayet iyi bilindi¤i üzere bu haliyle nesneye karfl› bütün ilgimizi yitirmemiz öncesine konumland›r›r. Tüketim aç›s›ndan, bu bak›flla süreç tümden dengesizleflir; ve tam da Marx’›n korktu¤u gibi spiritüel bir hal al›r. Burada maddiyat yaln›zca zihinsel hazlar›m›z›n harekete geçirildi¤i bir ba¤lamd›r sadece: ‹nsan›n caddelerde sürüp durdu¤u, mümkün olabildi¤ince s›k y›kay›p cilalad›¤› pahal› bir
araban›n tüketiminde özellikle maddi olan nedir ki?
“Sonunda al›flveriflten baflka yapacak pek bir fleyimiz kalmayacak.”
Bu, arzunun tüm gezegene s›rad›fl› bir biçimde yay›ld›¤›n›, maddi gücü
yetenlerin ve art›k hem hayat›n anlams›zl›¤›na hem de tatminin imkâns›zl›¤›na uzun zamand›r aflina olup da arzunun yeni bir tarzda örgütlenmesinin yaln›zca bu imkâns›zl›¤›n, yaln›zca bu anlams›zl›¤›n tüketimini sundu¤u bir hayat tarz› infla edenlerin yeni varoluflsal duruflunu yans›tm›yor mu? Belki de Pearl Nehri Deltas›’na, art›k zengin olman›n gerçekten para kazanmak de¤il; s›rr› al›flveriflin sat›n almay› gerektirmedi¤i, uygun mekân, bir baflka deyiflle Döküntüuzam sa¤land›¤› sürece
al›flveriflin paras›z da yap›labilecek bir etkinlik oldu¤u gerçe¤inde yatan
büyük al›flverifl merkezleri infla etmek anlam›na geldi¤i, Deng fiiaoping’in postmodern sosyalizmine dönmenin tam da zaman›.
(Türkçesi: Ebru K›l›ç)

