
“...Nedir herhangi bir kenti güzel yapan fley? Konu kentler oldu¤u zaman bu soruya verilecek
cevab›n biçimsel bir estetik mesele olarak yüzeysel ele al›n›fl›n›n yetmeyece¤i aç›kt›r...”

PRAG MON AMOUR
Efe Korkut KURT

“...Nedir herhangi bir kenti güzel yapan fley? Konu kentler oldu¤u zaman bu soruya verilecek
cevab›n biçimsel bir estetik mesele olarak yüzeysel ele al›n›fl›n›n yetmeyece¤i aç›kt›r...”



rag çok güzel. Göz kamaflt›ran, büyüleyen hatta sar-
s›c› bir güzellik. ‹nsan› kapsayan, al›p götüren, içinde
bulundu¤unuz her an› ve hareketi farkl› bir imgelem-

le süsleyen bir flehir. Bu flehirde bir fleyler var. Gezip gördü-
¤ümüz, her köflesi korunmufl biblo gibi duran harika tarihi Av-
rupa kentlerinden farkl› bir fleyler var burada. Evet tereddüt
yarat›yor bu derece iddial› bir yaklafl›m akl›m›za Avrupa co¤-
rafyas›n›n Rönesans’dan günümüze ayd›nlanman›n merkezleri
olmufl o harika kentler gelince. 
Düne kadar Do¤u Blo¤u’nun küçük bir üyesi olan Çekoslo-
vakya’n›n Dünya’n›n gözünden epey kaçm›fl baflkentiydi ve
tarih boyunca da Viyana’n›n gölgesinden hiç kurtulamam›flt›.
Blok’un y›k›lmas›yla birlikte Prag’›n da bütün kullan›labilir po-
tansiyelleri ile keflfedilmesi fazla zaman almad› ve 1989’da
yeni siyasi kimli¤i ile AB yolcusu Çek Cumhuriyet’inin bafl-
kenti olan Prag’›n tarihi kent merkezi 1992’de UNESCO liste-
sinde koruma alt›na al›nd›. Evet, burada bir güzellik var ve
herkes bunun gere¤ince fark›na varm›fl. Prag’›n bu “çok çe-
kici” tarihi kent merkezi de zaten p›r›l p›r›l olmufl 1989’dan
günümüze. Tüm kentsel peyzaj yenilenmifl, tarihi sivil yap›la-
r›n tamam› bak›m veya restorasyon görmüfl. Prag’›n gözlere
hitap etmesi aç›s›ndan Bat› Avrupal› albenili rakiplerinden bir

eksi¤i kalmam›fl ve elbette bu kadar çal›flma bofluna de¤il,
Avrupa ve Dünya turizminin en gözde merkezlerinden bir ta-
nesi art›k Prag. 

And clenching your fist for the ones like us
who were oppressed by the figures of beauty

Leonard Cohen, Chelsea Hotel No:2

Peki, nedir Prag’› bu denli güzel yapan, bu derece çekici k›lan,
di¤erlerinden ay›ran. Buna daha genel bir soruyla bafllayal›m:
Nedir herhangi bir kenti güzel yapan fley? Konu kentler oldu¤u
zaman bu soruya verilecek cevab›n biçimsel bir estetik mesele
olarak yüzeysel ele al›n›fl›n›n yetmeyece¤i aç›kt›r. Hatta bir kenti
nesnel düzeyde güzellik tart›s›na koymak belki de sonu gelebi-
lecek ve yeterince tan›mlanabilecek bir fley bile de¤ildir. ‹flte bu
yüzden konuyu fizik-mekân›n görsel/alg›sal boyutlar›nda daral-
tarak ele alabiliriz. Bu noktada bize bir kenti güzel bulduran fle-
yin semiyolojik (görüngübilimsel) nedenlerle iliflkili oldu¤unu
söyleyebiliriz. Bu anlamda Barthes’in meflhur; “flehir bir söylem-
dir; bu söylem de gerçekten bir dildir: flehir sakinleriyle konu-
flur; biz, içinde bulundu¤umuz kenti konufluruz; bunu da orada
yaflayarak, orada dolaflarak, ona bakarak yapar›z.” (Barthes, R,
1999, s.210) önermesi gerçekten aç›klay›c›d›r. Prag’›n gösterge-
lerinin temelini oluflturan bu kente ait tüm tarihsel, siyasi, sosyal
ve kültürel boyutlar› ortaya koymak ve yorumlamak, alg›lay›c›lar›
üzerindeki bu estetik etkiyi aç›¤a vurmakta baz› aç›l›mlara flans
verecektir.
Öncelikle kentin tan›m›n› Sanayi Devrimi sonras› ortaya ç›kan
biçimiyle kabul ederek ele almakta fayda var. Böylece tarihi bir

“Anatomi kaderdir”

Sigmund Freud

“Co¤rafya kaderdir”

A. Hamdi Tanp›nar
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kent olan Prag’›n güzelli¤ini Avrupa’da ve Dünya’daki korunmufl
tarihi dokusu ile bu de¤eri kazanan kimi di¤er yerleflimlerden
ay›rarak de¤erlendirebiliriz ve Prag’›n modern anlamdaki kent-
sel de¤iflkenler ile güzelli¤inin nedenleri olabilecek unsurlar›
arayabiliriz. Evet, her fleyden önce Prag ak›l almaz derecede
güzel bir tarihi kent merkezine sahiptir ve bu tarihi doku Orta-
ça¤dan günümüze kademeli olarak korunarak geliflmifl ve birbi-
rine eklemlenmifltir. 16. yüzy›ldan kalma Hradcany fiatosu’ndan
bafllayarak Vltava Nehrine do¤ru aç›lan Küçük fiehir (Mala Stra-
na) oradan üzerindeki farkl› zamanlarda yap›lm›fl heykelleri ile
Karlovi Köprüsü üzerinden ba¤lanan Eski fiehir (Stare Mesto) ve
buraya eklemlenen (Eski) Yahudi Mahallesi (Josefov) ve Yeni
fiehir (Nove Mesto). Tüm bu tarihi kent merkezini oluflturan ge-
nifl bölge Gotik, Barok, Rokoko, Klasik, Yeniklasik ve Modern
dönemlere özgü iki bin’e yak›n yap› ve an›t ile en a¤›r bafll› ifa-
delerle bile söylemek gerekirse tutarl›, özgün ve doku süreklili-
¤inin oldu¤u bir kentsel ortam yaratmaktad›r. Ve yine flansl›
Prag Dünya Savafllar›’ndan -fiziksel olarak- en ufak bir yara al-
madan kurtulabilmifl flehirlerdendir. ‹flte bu noktada Derek Sa-
yer’in ortaya koydu¤u çok can al›c› bir noktay› vurgulayarak
Prag’›n tarihi dokusunun özelliklerinden öteye geçen, baflta vur-
gulad›¤›m, kentin modernite ba¤lam›ndaki tan›m› aç›s›ndan bir
kap› aralayabiliriz. “Mimari bir cevher olarak Prag’›n ünü (Fran-

s›z sürrealist André Breton’un deyifliyle "eski Avrupa’n›n büyülü
metropolisi") böyle bak›ld›¤›nda asl›nda bir kompliman de¤il
elefltiriydi. Bu Barok harikalar, 20. yüzy›lda da ayakta kalarak,
sadece Prag’›n tarihsel hareketin bulundu¤u yere göre ne denli
marjinal kald›¤›n› onaylamaya yaram›flt›r.” (Sayer,D, 1997) Gö-
rüldü¤ü gibi Ortaça¤ ve Yeniça¤’›n bu çok k›ymetli görsel imaj›,
kente ait tan›m›m›z›n içini doldurmakta son derece yetersiz,
hatta olumsuz belirtilere gebe. ‹flte bu noktada flunu ortaya
koymak gerekir ki, o dönemde de salt bir müze-kentmiflçesine
yorumlanm›fl olan Prag’›n bunu hak etti¤ini söylemek son dere-
ce yanl›fl olacakt›r. 14. yüzy›ldan bafllayarak Avrupa’n›n orta-
s›ndaki bu flehir, Bat› devletler sisteminin (ki bu sistemin yer-
leflmesinin nedeni olarak Prag’l› din adam› Jan Hus’›n yak›lma-
s› sonras› ortaya ç›kan 30 Y›l savafllar› gösterilir) önemli bir rol
sahibi, Ayd›nlanma’n›n tüm kültürel etkilerine maruz kalm›fl bir
merkez ve de en önemlisi 19. yüzy›l sonras›nda kentin h›zla bü-
yümesine ve geliflmesine neden olan sanayileflme ve demiryol-
lar›n›n yap›m› ile belirgin bir sermaye girdisinin oldu¤u gerçek
bir kenttir. ‹flte Avrupa’n›n göbe¤indeki bu kent (Viyana’dan da-
ha Bat›’da ve daha Kuzey’de yer almaktad›r) Modern Avrupa
tarihinde haks›z bir flekilde kenara itilmifl ve periferide (çevre-
de) addedilmifltir. Oysa bu bat› merkezci (eurocentric) bak›fl
aç›s› -Dünya’da ‹stanbul dahil birçok kent ve ülkeyi en hafif
tabiri ile bu dar ve yüzeysel kimlik tan›mlamalar›na hapset-
m i fl t i r - garipsenebilecek ölçüde Bat›’n›n bu derece merkezinde
olan bir kente de ayn› flekilde yans›t›lm›flt›r. Bunda kentin Çek
unsurlar›n›n yaklafl›k üç yüz y›l Alman-Avusturyal› dilsel ve din-
sel hegemonyas› alt›nda kalm›fl olmas›n›n, sonras›nda da an-
cak 20. Yüzy›lda ki ulusal ba¤›ms›zl›k süreciyle tüm Dünya’daki
benzerleri gibi bir ulusal kimlik inflas› sürecinde taflral›lar›n dili
haline gelmifl olan Çekçe’nin ve Çek kimli¤inin yeniden olufltu-
rulabilmesinin etkileri vard›r. Tabii daha da önemlisi ‹kinci Dün-
ya savafl› sonras› Sosyalist kimli¤i ile Do¤u Blok’una mensup
bir ülke olmas›. Oysa Bat›’n›n o dev propaganda ayg›t› taraf›n-
dan totaliter rejimler alt›nda ezildikleri söylenen bu Demir Per-
de ülkeleri içinde bir ülke “Güler yüzlü Sosyalizm”e ad›mlar at-
m›fl, 1968’de Prag Bahar› denilen olaylarda Sovyetlerin tanklar›
Çek gençler taraf›ndan engellenmeye çal›fl›lm›flt›. Sayer’in
(1997) benim Prag’›n kentsel güzelli¤inin alt›ndaki tarihsel ne-
den katmanlar› olarak gördü¤üm bu süreçleri Modern Avru-
pa’n›n kültür örüntülerinin en üst noktas› olarak ele al›yor olma-
s› çok aç›klay›c›d›r: “Prag’›n bir iktidar merkezi olmamas› dola-
y›s›yla modern Avrupa tarihinde ve k›smen de Avrupa moderni-
tesinin tecrübesinde/tecrübelerinde ayr›cal›kl› bir yere sahip ol-
du¤unu san›yorum. Oradan, belirli fleyleri Londra ya da Pa-
ris’ten görebilece¤imizden daha aç›k bir flekilde görebiliriz. Bir
iktidar merkezi de¤il, daha çok onun oyunca¤› oldu¤u halde
(ya da oldu¤u için), Prag tarihsel bir tecrübe merkezi olarak ta-
n›mlanabilir.” Evet, Prag Modern Avrupa tarihinin içeri¤ini olufl-
turan hemen tüm siyasi ve kültürel süreçleri belki en derininden
de¤il ama tüm çeflitleri ile yaflama f›rsat› bulmufltur. Dinsel ola-
rak Katolik-Protestan-Slav kültürleri (Müslümanl›¤›n da bu mo-
zai¤e kat›lmas›na ramak kalm›flt›) siyasi olarak devrimler, ulusal
dirilifl, faflizm, demokrasi, komünizm, etnik temizlik, güler yüzlü
sosyalizm, bölünme, vs.) 
Tüm bu çok katmanl› etkilerin Avrupa’n›n bu küçük ve kenara
itilmifl ülkesinin sempatik flehrinin kültür dokusunu çok lezzetli
bir kar›fl›m haline getirdi¤inin söylenebilece¤i görüflündeyim.



Çek yazar Milan Kundera (2006) büyük uluslar ve küçük uluslar›
edebiyat düflüncesi ba¤lam›nda ele alarak bu etkilerin nas›l ya-
rat›c› bir tepkiyle/üsluba dönüflebildi¤ini vurgulamaktad›r: "Kü-
çük uluslar› büyüklerden ay›ran nüfuslar›n›n say›s› de¤il; daha
derin bir fley: Varolufllar› onlar için kuflkuya yer b›rakmayan bir
kesinlik de¤il, her zaman için bir sorun, bir tart›flma konusu, bir
risk; tarihe onlar› aflan, onlar› kaile almayan, hatta onlar› fark
etmeyen güce karfl› savunma halindeler...”

Prag. ‹nsanlar gibi dinlerden de geçilmiyor.
Franz Kafka

‹flte tam bu noktada ad› Prag’la simgeleflmifl bir isim çok fley-
ler anlatacakt›r: Franz Kafka. Modern edebiyat›n ve düflüncenin
en üst düzeylerini temsil eden bu yazar, Prag’a ait tüm bu çok
katmanl› kültür örüntülerinin en az›ndan bir k›sm›n› kendi öznel
kimli¤inde tek bafl›na tafl›maktayd›. 19. Yüzy›l Avrupa’s›nda
burjuva bir ailede, taflral› Çek proletaryas›ndan gelip zengin bir
tüccar konumuna yükselmifl bir baba ile zengin ve ayd›n bir Al-
man Yahudi’si annenin çocu¤uydu. Prag’da o dönemde önce-
likli olarak Çekçe konufluldu¤u halde Almanca yazan bir yazar-
lar grubunun içinde bulundu ve Almanca yazd›. (Bu yüzden ki-
mi kaynaklarda Alman as›ll› yazar diye geçmektedir) Ölümün-
den sonra yay›mlanm›fl romanlar› ve yaz›lar› modern burjuva
toplumunu, kendi karfl›t›na dönüflmüfl modern rasyonalizmi,
gündelik hayat›m›zda bizi kenetlemifl olan mikro iktidar iliflkile-
rini, insan›n benli¤ini yok etmeye kurgulanm›fl so¤uk kurumlar›,
hayat›m›z› kâbusa dönüfltüren mekânlar›, devlet bürokrasinin
tahakkümcü ve yabanc›laflt›r›c› yap›s›n› anlat›r. Bütün bu anlat›-
lar› (örnek olarak Weber’in bürokrasiyi ça¤dafl devletin en
önemli unsuru olarak ele ald›¤›n› hat›rlayal›m) Prag’›n Kafka’n›n
yaflad›¤› dönemde tüm bu içeri¤e sahip bir kent oldu¤unun
göstergeleri. Kafka gibi bir yazar› üretebilen bir kent. Bu kültü-
rel, siyasal, dinsel, ekonomik ve sosyal tüm etkilerin temellen-
dirdi¤i Prag’›n mimari dokusunun Kafka gibi bir yazar›n üretim
sürecinde do¤rudan etkilerinin oldu¤unu da ayr›ca hat›rlamakta
fayda var. Mesela “fiato” ve “Dava”y› Eski fiehir'den etkilene-
rek kaleme alan yazar›n “fiato”daki esin kaynaklar›ndan birinin
bir ara oturdu¤u apartman›n karfl›s›nda görünen Katolik Aziz
Nikolas Kilisesi oldu¤u söylenir. Ve tabii çal›flmalar›n›n bir k›s-
m›n› bir süre yaflad›¤› Prag Kalesinde kalan Alt›n Sokak’taki
(Golden Lane) o küçük evinde yazd›¤› ve buradan etkilendi¤i
bilinmektedir.

Kim etmez, iyi bir ün için, bir kez -kendini feda?-
Friedrich Nietzche

Prag’› üretti¤i ve kendisini yeniden üreten modern Dünya kültü-
rüne mal olmufl birçok yazar›yla, sanatç›s›yla, düflünce ve bilim
adamlar›yla, yüzy›llar içinde Avrupa kültür ak›fllar›n›n ortas›nda
yer al›fl› ve bunun tüm etkilerini tafl›mas› ile siyasal olarak Avru-
pa’n›n merkezi iktidar alanlar›n›n d›fl›nda küçük ve mütevaz› si-
yasal kimli¤inin üretti¤i avantajlar› ve bu etkilerin yaratt›¤› top-
lumsal deneyim çeflitlili¤i sayesinde ortaya ç›kan bu kentsel bi-
rikimi ile bir estetik durum olarak ele ald›k. Böylesi bir estetik
durum küreselleflen Dünya’m›zda elbette gere¤ince de¤erlendi-
rilecek ve bu küresel ekonomik etkinli¤in bir parças› haline geti-
rilecekti. Bu aç›dan küreselleflmenin önündeki tüm engeller gibi
Do¤u Blok’u da çökertilirken, Prag’da kendi kadife devrimi son-
ras›nda kap›lar›n› tüm Dünya müflterilerine açt›. Bugün bu 1,2
milyon nüfuslu flehrin günübirlik turistler ile y›lda 40–50 milyon
turist a¤›rlad›¤› söylenmekte. 
Evet, turizm Dünya için yeni say›labilecek bir etkinlik (ilk büyük
seyahat acentesi 1840’lardan bafllar) ve “modern toplumlardaki
toplumsal prati¤in ayr› ve düzenli alanlar› olarak çal›flma ve bofl
zaman›n nas›l örgütlendi¤ine iliflkin bir tezahürdür.”(Urry,J,
1999, s.181) Örgütlü kapitalizmin modern öznesi zaman›n sat›n
al›nabilirli¤i ve seyahatin demokratikleflmesi (ucuzlamas›-kolay-
laflmas›) sonucu kitleler halinde seyahat edebilir hale gelirken,
turizm de kültür endüstrilerinin en önemli aya¤› haline gelmifltir.
Bu seyahat pratiklerinin elbette modern toplumlar ve kifliler ad›-
na yap›c› birçok yönü bulunmaktad›r. Farkl› kültürleri, yap›lar›
tan›mak, bilgi ve görgü edinmek, yeni ufuklar kazanmak gibi.
Fakat kitlesel turizmin kendi içinde birçok ç›kmaz› ve tüketmek
için yöneldi¤i alanlar üzerinde ciddi tahribatlar› bulunmaktad›r.
Mishan’›n (1969, s.142) dedi¤i gibi: “Birkaç kiflinin özgürlük için-
de keyfini ç›kartabilece¤i fleyi, kalabal›k mutlaka kendisi için
tahrip eder” Yani büyük kitlelere sunulmufl olan genifl kesimler-
deki bu art›-de¤erin kültür endüstrilerince yeniden küresel eko-
nomik etkinli¤e dahil edilme süreci, kendi içinde ulaflt›¤› yerin
tüketim de¤erini do¤ru orant›l› olarak düflürmektedir. Bu de¤er
düflüflü turizmin kent üzerindeki büyük dönüfltürücü etkisiyle en
üst seviyesine ç›kar. fiehrin en güzel yerleri art›k turist y›¤›nlar›-
na görsel meta, sosyal mekân› ise bu y›¤›nlara hizmet veren
kimliksiz ticaret ile ifllevlendirilmifltir. ‹ronik bir biçimde turist y›-
¤›nlar›nca dönüflen sosyal/fizik mekân, art›k turistlerinde sev-
medi¤i yapay ve rahats›zl›k veren yerler haline gelmektedir.



Bu ba¤lamda kentin yukar›da ortaya koydu¤umuz tüm alg›sal
güzelli¤i turist için birer tek bak›fll›k görsel ö¤eye (ve foto¤rafa)
indirgenerek tüketilir. Urry’nin (1999,s.190) “turist bak›fl›” dedi¤i
fley kentin sosyal mekânlar›n› ve bu mekânlar›n anlam›n› zaten
d›fllayan bir duruma iflaret etmektedir. “Her fleyden önce bak›fl
görseldir, gerçekte yar›m saniye sürebilir ve sa¤lanan di¤er hiz-
metler, bak›fl›n yakalanmas› demek olan temel tüketim sürecine
göre bir anlamda ikincil planda kal›r.” (Urry, J, 1999,s.187) 
Bugün Prag’›n özellikle merkezi alanlar› bu yozlaflmadan a¤›r
düzeyde zarar görmüfl ve ciddi anlamda kimlik kayb›na u¤ra-
m›flt›r. Ülke sözde özgürlü¤üne kavufltuktan sonra AB’ye girifl
süreci içinde çeflitli fonlar ve turizm endüstrisinin kaynaklar› ile

palazlan›p, fizik mekânlar› cicili hale getirilirken, kentin sosyal
mekân› çökmüfl, kent parçal› bir yap›ya kavuflmufl ve kente ait
tüm kültür ö¤eleri ucuz reklâm metalar› haline getirilmifltir. Ge-
len turistler Kafka’n›n romanlar›n›n ilk birkaç sat›r›ndan ötesini
okumam›fllard›r ama Kafe Kafka’da birer kahve içip kentin her
taraf›n› sarm›fl turistik hediyelik eflya dükkânlar›ndan Kafka bas-
k›l› fincanlardan mutlaka al›rlar. Kent merkezinde Prag’a ait ger-
çek/özgün sosyal etkinlikler büyük ölçüde kentin farkl› bölgele-
rine kaym›fl, ortada lokanta /dükkân iflletmecisi ve çal›flanlar›
d›fl›nda pek Çek vatandafl› kalmam›fl durumdad›r. Böylece Prag
Avrupa baflta olmak üzere Dünya vatandafllar›n›n hizmetine so-
kulup temizlenirken, bundan mutlu olmas› gereken Çek Cumhu-
riyeti vatandafllar›na kendi flehirlerini pek kullanamadan sadece
hizmet etme ifllevi düflmüfltür. 
Prag’› bir bak›fll›k görsel metaya çeviren bu modern-turist öz-
nenin, Urry’ye göre örgütsüz kapitalizm süreci içinde her fleyin
bir imaja dönüfltürülüp, toplumsal yaflam›n tüm alanlar›n›n es-
tetize edildi¤i post modern durumla birlikte sonu gelmifltir ar-
t›k. Urry’ye (1999, s.204) göre “kültürel alanlar›n yüceli¤i gide-
rek azal›r” ve her fley kolayca ulafl›labilir ve efl de¤erde imge-
ler olarak Baudrillard’›n simulakrumlar›na dönüflür. Herhalde
“google earth”ün birkaç sonraki sürümünde Prag’a hiç gitme-
den bilgisayarlar›m›zda gerçe¤inin t›pk›s›n› yerimizden hiç
kalkmadan “mouse”umuza t›klayarak gezebilece¤iz ve bu da
gerçe¤ini gezmekten daha bile cazip olacak. Bu noktada
Prag’› turist y›¤›nlar›n›n bir bak›fll›k seyahatlerinin mi yoksa
post modern simülasyonun imgelerinin mi nesnesi yapmak
daha tercih edilmelidir bilemiyorum. Fakat bu konuda Zizek’in
Lacanc› kuramdan yola ç›karak imgesel/sanal olana getirdi¤i
yorumunu konuyla paralelli¤i aç›s›ndan irdelemeden edemeye-
ce¤im. Zizek (2006, s.46) Lacanc› bak›fl aç›s›yla bakt›¤›m›zda
“sanal” yada “siber” seks diye tan›mlanan ve bunun gerçek
seksin canavarca çarp›t›lmas› olarak yorumlanarak yerilmesi-
nin pek anlaml› olmad›¤›n›, gerçek seksin zaten fantazmik
yans›tmalar›m›z›n bir dayana¤› olarak yafland›¤›n› söyleyerek,
sanall›¤›n sadece bu fantazmik yap›y› görünür k›ld›¤›n› savun-
maktad›r. Bu aç›dan flu soruyu sormadan edemiyorum:
Prag’›n yar›m saniyelik bir turist bak›fl› ile yerinde gezilmesin-
dense –turist y›¤›nlar›n›n ulaflt›klar› yerlerdeki güzelli¤i devalüe
ettiklerini de göz önünde bulundurursak- bir ekranda seyredil-
mesi daha hay›rl› olmayacak m›?
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