PLANLAMA
VE ULUSAL
EMELLER
Aidiyet bir ayncabkttr ve bit bedeli vardtr. Bu tiimiiyle kt$ bir @zgiyk
saptantr. Bu ezginin niteligi nedir?
S p i ~ oKOSTOF,
The City Assembled
eyfi ve o kadar da keyfi olmayan qizgiler yalnlzca kentin qevresine
degl, iqine de qekilir. Yerleri deggen qizgiler, kentteki siyasal, kiiltiirel ve populer n u h z biilgeleri olugturur. Modem Yunanistan gerqek ve hayali qizgiler araal~@ylaPerikles ve Biiyiik fskender'den Napoleon
ve Lord Byron'a kadar uzanan tarihsel bir aidiyet a@ olugturup kendisine
siyasal bir nig yaratm~gbr.19.yiizyllda, o zamanln hukiimeti ile aydln sgkinlerinin onderlignde, ulkenin kiiltiirel ve entelektiiel yonelimini tan~mlayan bagl~cauq konu saptayabiliriz: uygar, modem Avrupa ulkeleri ailesine kabul edilme ozlemi; iq siyasal ve kiiltiirel birlik ve ulusal bir tan~madup l a n ozlem; klasik geqnigle ozdeglegmeye deglse bile, slla bir baglanbya
ozlem. Atina'daki, Panepistimiou (Oniversite), Mitropoleos (Katedral) ve
Athinas (Atena) sokaklan olmak iizere iiq soka@nqoziimlenmesi, modem
Atina'daki planlama ve kentsel mimarinin, goriinugte birbiriyle uyumsuz
bu ulusal ozlemleri ele a119 biqimini ve hallan bu qabalara gosterdig tepkiyi ortaya koyar (Res. I).
Atina, ba@mslzYunan devletinin k u d u g tarihi olan 18jg'ten baglayarak siirekli yaplm halindeydi.' 20. yuyll~nbagmda, dort bin niifuslu biil.gesel bir Osmanl~koyiinden, 128bin niifuslu hareketli bir baqkente donugtiiriilmugtii.' 1866'da baylnd~rl~k
igleriyle gorevli general Emmanuel Manitaki, ulkenin yeniden ingasmi gumrla kaydetrnigti: "Yunanistan", diye yanyordu, "Ba@ms~zl~k
Savagl'ndan q h @ n d akelimenin tam anlam~ylabir enkaz yBn~ydi.Ba@ms~zhktansonra ve ilk otuz y l ignde 23 eski kent yeniden inga edildi ve 10 yeni kent kuddu." General, Chateaubriand'm
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18oo'deki Osmanl~Atinasl'nln tan~mlamasln~
okuyanlara gunu anlmsatmlgh: "Donemeqli dar sokaklarla, bir kent iskeleti," Bunu, diye dwam ediyordu, "en eskisi ancak 1834'e tarihlenen ve aralannda sayslz kamu binaslmn goriildu&, ftalyan begenisine gore yapllmlg giizel evleriyle, genig ve iyi
hizalanmlg sokaklan olan," modem Atina'yla kargllagtmn. Tek yapllmasi
gereken, "onceki kentin durgun ve umutsuz nufusuyla, sonrakinin giyimi,
yagaml ve duguncesiyle Avrupa'nln buyiik uygar uluslar ailesiyle ozdeglegmig on kat fazla nufusunu kargllaghrmahr."' Olkenin ilerlemesini destekleyen ogeler, yeni yapllar, iyi hizalanmlg sokaklar ve "giyim, yagam ve diigunce biqimin idi. Gerqekten de, sokaklar kent kiiltiiriinun yalnlzca mekiln1
degl, aynl zamanda deneme alan~oldu. fq birlik ve ulusal kimlign yarahlmasl, yeni devletin kiiltiirel ve toplumsal uretimine dayantyordu.
Oldukqa lasa bir surede ortaya q~kandramatik boyutlardaki bu fiziki deggimi, devrim oncesi Atinasl'nm harita ve imgeleri ile 19. yiizyll sonundakileri kargllaghrarak aqtkqa gorebiliriz. Almanya'da egtilmig mimarlardan Stamatios Kleanthes ve Eduard Schaubert'in 1833 tarihli tasanmlna
dayanan, sonradan Leo von Klenze ile ardlndan gelen planlama kurullannln deggtirdig yeni kent plan^, yeni devletin ruhunu deglse de imgesini
ete kemige buriindurmiigtii (Res. 2.3). 1834 ile yiizyllln bay arasrndaki sure iqinde, saray, universite, katedral, Sanat ve Bilimler Akademisi, arkeoloji muzesi, politeknik okulu ve ulusal kitapllan yanl slra yeni gelen zenginlerin ozel konutlannln ingaslnda da, yeni resmi kent mimarl18 aynl iglevi
gordu. Atina'nln planlanmas~,en baglndan beri kiiqiik bir devletin slnlrlannln ve gereksinmelerinin qok otesine, Avrupa'daki, Rusya'daki ve Osman11 fmparatorlu@'ndaki ileri gelen Yunan yurttaglan gibi genig bir kitleye odaklanmlgh. 1861'de yanlan bir rapor, "Yunanistan'ln bagkenti Atina'nln, ozgiir Yunan ulusu ile Helenizmin hlll yabanc~egemenlig alhnda olan daha kalabal~kulusu olmak uzere is iqe iki ulusun ...odak noktas~,
aydlnlanma ve kiiltiir merkezi oldu&nun ilan ediyordu.' Birincisinin slnlrlan halen qizilmigken, ikincisinin slnlrlan neredeyse sonsuzdu.
Yeni bagkentin yeniden ingaslnln ana hatlan 1836'da, bir kraliyet
kararnamesiyle saptand~.Bir y l sonra, ikinci bir karamame ingaat yontemleri ve tazrninat gibi kritik konulan daha aynnhl~tan~mlad~
ve genigletti.5

,

R d m I. Atina plant, 1877, aynntt. Akropol'Un kuzy tarafindaki eski kent, eski dozensiz sokak 6rOntiisiino kowdu. ig. y0zyt1 planlan bir~oksokaga ilk geometrik dilzeni getirdi. Bu tartqmantn odak noktas~olan 0s sokaktan Mitropolcos nitelik olarak eski Atina sokaklanna daha gok benzer. Athinas ve
Panepistimiou ise geni* ve diizdilr.

Atina'nln planlanmasina iligkin her iki kararname de aynnhllyd~ve slla
kurallar getiriyordu. Butiin yeni yapllar sokakla hizada ve saptanan in~aat
yiiksekliDne uygun olacah. Eski kentten gesen iis onemli sokak, Ermou,
Athinas ve Elou sokaklan ve kentin yeni kuzey uzanhslnm butiin sokaklan uzerindeki binalar, sokakla dik aq1 olugturmal~ydi.Dolayslyla, mulk sahipleri arsalannln sin~rlann~,
igbirlig yaparak deBgtirmekle yiikiimluyduler; boylece boyutuyla oranhli olarak her yaplnln sokaga bakan bir cephesi
olacah. Yeni hizalamadan sonra mulkii zarar goren mulk sahibine komgulann tazminat iidemesi de gerekiyordu. Anlagmazllk durumunda, son
soz kent mimannlndl. Yonetmelige aylan olarak dikilen yaptlar, sahibinin
hesablna ylalacah.
Boylece, yeni sokaklann aqlmaslndan etkilenenlere tazminat iideme yiikii, kazanimlannln oranina gore qevredeki arsa sahiplerine bindirilmigti. Kent, olduksa genig olan Athinas SokaD'nm ve kamu meydanlannln
aq~hglnmbedelinin bir bolumunu iidemeyi iistlendi. Soz konusu arsalann
degeri, bin arsa sahibini digeri kent kurulunu temsil eden iki uzman tarafindan saptaniyordu; anlagmazllk surdugunde degeri mahkeme biqiyordu.b Planlama yasaslnln yeni yapllara odaklandi@nr belirhnek gerekiyor.
Yasa, planlara uyrnayan yeni yap1 sahipleri ve mimarlara yaphnm uygulanacaanl aqkqa belirtirken, so@ karamame mevcut yapilann de8gtirilmesini talep etmiyordu. Eski yapllar onanlamayacak duruma geldiginde, yerlerine sokak hizalamaslna uyan yeni yapilar yapllacah.
1836'da yiiriirluge giren kararla kent dokusunda yapilan onemli bir
deggiklik, ingaat yapllacak arsalara asgari bir boyut getirilmesiydi. Eski
kentin onemli us soka@ve yeni kentin butiin sokaklan boyunca uzerine ingaat yapilacak arsalar en az iki yiiz pique kare ya da seksen metrekare olma11yd1.Aynl zamanda, en az sekiz pique (be9metre) cephe uzunluklan ve en
az on pique (alh metre) derinlikleri olmas~gerekiyordu. Eski kentteki arsalann geri kalanl en az yiiz pique kare (lark metre kare) olmaliydl. Daha kiif l k arsa sahipleri ya bitigikteki araziyi alacak ya da kendilerininkini komQU toprak sahiplerine satacah? Boylece, ana caddelerde toplumsal ve ekonomik aqdan yalnizca zenginler oturabilecekti. Bitigikteki araziyi alacak
olanaklan olmayan kiiflk arsalann sahipleri yerlerinden ediliyordu.

Resim z Stamat~osn~eanthesve Eduard Schaubert'in yeni Atina planlar~,1833. Plan Yunan
hukumetince onayland~,ama uygulamas~s~ras~nda
5nemli 81~Odedegi~tirildi(bkz. Res. I).

Yuyllin sonunda Atina, banlanna kald~nmboyunca agaqlar dikilmig, gece aydmlahlan, hatta yazln qok slcak giinlerde sulanan, asfaltlanmlg, duz ve genig sokaklara sahip olmakla oviinuyordu. Eski kentte aqilan
yeni sokaklar sarayda (Ermou Sokaa) ve Akropol'de (Athinas Soh@)son
buluyor, eski ve yeni nirengi noktalann~,saray ile katedrali birbirine bag11yor (Mitropoleos Sokaa) ya da Atinalilann pazarlan giinii birlik gittikleri
mesirelere y~neliyordu.~
Ulusun, Avrupa'n~nbir parqasl olmak, kiiltiirel
birlik ve ulusal tan~mkazanmak ve modem Yunanistan'i klasik antikqagla
baglamak gibi siyasal ve kiiltiirel amaqlan, iiq onemli ana caddede somutlagmlg~:Panepistimiou, Mitropoleos ve Athinas sokaklan.

Panepistimiou SokaD'ndaki Atina Uqlusu denen binalar, yani universite, akademi ve ulusal kitapl~k,hem tasanmlan hem de simgesel duzenleri arac~l~@yla
birinci ulusal amaca hizmet etti: Yunanistan'ln modem
Avrupa'yla siyasal butiinlegmesini pbuklaghrmay amaqlayan, Atina'n~n
Avrupa biqeminde bir bagkente mimari doniigumu... Gerqekte Avrupa'n~n
bir parqasl olmak, siyasal oldu@ kadar kiiltiirel bir baganyd~.Bu kurumlar
ulkenin o slradaki pratik gereksinmelerini qoziimleme amaclnl tag~maktan
qok, Yunanistan'~Balkanlann ve Ortadow'nun kiiltiir merkezi olma emelini gosteriyordu.
Universite, yeni devletin kurulugundan dort y l sonra, 1837'de kurulmugtu. f ncelikli ve olfilu neoklasik bin as^, 1864'te bitirildi. Akropol'deki Nike TaplnaB'n~nrestorasyonunda da qallgmlg olan Danimarkal~mimar Christian Hansen'in tasarladlg yapl, eski Yunan mimarliglna duyulan
hayranll@ ve bu mimarllga ne kadar agina olundu@nu aq@a vurur (Res.
4). Tasanm aynl zamanda kuzey Avrupa'daki, Kopenhag, Berlin ve Miinih'teki gibi neoklasik mimarl~komeklerinin bilindi@ni de gosterir. Oniversitenin yap~lmas~,
ilkokul eksikli@gibi o zamanin en acil e@timsorunlanna bir qoziim olmad~ysada, Atina'nln Balkanlar'daki statiisunu yiikselterek, Yunanistan'm bir kiiltiir oda& olmaslna yard~metti. Yiizyll~nsonunda, bir Yunan tarihqi "Universitenin kurulugu modem Atina'nln tarihindeki en onemli olaylardan biridir," diye yaz1yordu.9 Boylece, "yiiksek oBenim
gormek isteyenlerin ulkenin her yerinden Platon ... ve Aristoteles'in ulkesine geldikleri eski zamanlarn canland~nlm~gh,
"... S~rplar,Bulgarlar, Romenler Atina'ya gelmeye ve Atina'nln edebiyahn~,bilimini ve kiiltiiriinu
kendi iilkelerine tagimaya baglad~lar."Modem tarihqi C.Th. Dimaras'a gore, 19. yiizyllda gerqekten de ozelde universitenin, genelde de Yunanistan'm goreviydi bu. Gerqi siyasiydi, ama yiice bir misyondu: Bah uygar11Dnln 1g1Bn1a l ~ pDo@'ya aktarmak.'" Hansen'in tasanm~butiin bu idealleri
somutlaghrarak, universitenin siyasal gorevine en uygun lal~fisag lad^.
Hansen'in kardegi Theophil'in tasarladlD akademi ve ulusal kitapIlk binalannln slras~yla1859 ve 1887'de baglayan ingaah, Panepistimiou
Soka@'n~yeni bagkentin resmi kiiltiir ekseni haline getirdi." Boyle pahall
yapllann ve kurumlann gereksinme olup olmadi@nailigkin sorular bir ke-

Resirn 3. Ortada sagda krall~ksarayl ve 6nOnde Syntagma Meydanl'yla kentin gene1 g6rOnOmO.
Lycabettos Tepesi soldad~r.

nara biralalirsa, kent iizerindeki etkileri kugku gotiirmezdi. OmeDn, kent
kurulunda yeni akademi binasinin uygun olup olmadia tarh~masinda~u
sozler sarfedilmigti: "Oniversite Meydani'nda yapilacak olan akademinin,
belediye ve ulusa biiyiik etik ve maddi yaran olaca@ gibi, kentin giizellegmesine de katlasi olacahr. Ulusun etik ve somut geligmesine kathda bulunan herhangi bir qaligmayl desteklemenin belediyenin yaranna olduw
inanayla, [kent kurulu] bu arsayl baaglamaya oybirligyle karar vermigtir."" (Res. 5 ) Benzer savlar, Atina Oqliisii'nu biitiinleyen ulusal kitaplian
yapilmasini da destekliyordu. Sarayln onundeki zarif, agaqllkli Syntagma
(Anayasa) Meydani'nda biten Panepistimiou Soh@,hem simgesel olarak,
hem de kelime anlamiyla, resmi kiiltiirel uretimi kralln ikametg3hma baglayan ham qizmigti (Res. G).''

Yunan devletinin ikinci siyasal amaa -siyasal ve kiiltiirel bir ulus
yarat~lmasr-ifadesini Mitropoles SokaD'nda, Osmanlr egemenliB srrasrnda Atinalrlara hizmet eden 12. yiizylldan kalma alqakgonullu Panagia Gorgoepekoos kilisesinin yanlna dikilen yeni katedralde buldu. 18jG'da Friedrich von Gaertner'in tasarladrD kraliyet sarayl Yunanistan'rn yeni edinilen
siyasal ba&msrzh@nrsimgelerken, Atina'da katedral yapllmasr, (klasik antikqagla olamasa da) eski Yunanl~larlakiiltiirel ve dinsel bir surekliliB simgeliyordu; nufusun qo@nlu@ iqin gerekliydi bu. Liberal Athena gazetesi
184o'ta. "Atina kentinin tiyatrolan, saraylan, vb olmas~nakargrn, kutlamalara uygun tek bir kilisesi yoktur," diye yazrnrgt~.'~
Yeni katedralin ingaslnl
herkesin istemesinin tarihi ve siyasi nedenleri vardr. Osmanlr egemenliB
alhnda geqen uzun ylllar boyunca halh bir arada tutan tek gelenek Ortodoks diniydi; katedral de Yunanlann bu en aqrk ve surekli kiiltiirel miraslanna bagl~lr@nryanslhyordu. Baz~lankilisenin tutucu, tagral~goriigleriyle
aynl duguncede olmasa da, Yunan halhnrn qo@nlu& tepeden inme Bavyeralr krala kargl kavgasrnda, kiliselerini butiin kalpleriyle destekledi. Sonunda, laik devlet kurulmasrn~isteyen kiiflk bir grup Bahl~lagmrgYunan
iqin katedralin yaprml, universitenin yaplmr gibi, bir zamanlar Konstantinopolis'in sahip oldu& konumu yavag yavag ele geqiren Atina'nm, Yunanca konugan dunyadaki kiiltiirel ba@ms~zlr@nr
simgelemeye bagladr.
Asllnda katedralin planrnr qizme gorevi Theophil Hansen'e verilmigti, ama onun onerdig buyiik bir kubbenin egemenlig alhndaki Bizans
ve Gotik kanglmr plan uygulanmadr. Hansen 184G'da Atina'yl terk ettikten
sonra, tasanmrnrn "Yunan-Bizansnduzeni Mlan~larakdeBgtirilmesi iqin
bir mimarlrk yangmasr yaplld~.Bu, Yunanistan'da yapllan ilk aqrk mimarIlk yangmasrydl. "Yunan-Bizansn duzeninin mimari tanrm~aqrk de@ldi;
as11 niyet, klasik Yunan mimarisinden deBl Bizans'tan esinlenmekti. Yunan-Bizans biqeminin benimsenmesi, Yunan ulusunun antikqagdan baglaylp Bizans ve Osmanlr donemine, arhndan da ba@msrzlrk ylllanna kadar
kesintisiz siirekliliBni ahllara yerlegtirme isteBne igaret etmekteydi. Boylece, katedralin son tasanm~ndakimimari ~o&lculuk,sarayln ve universitenin formel uyumuna meydan okuyor, ama sonuqta ortaya qkan kent imgesi, o srrada Yunan toplumunu heyecanlandlran birbirine n t giicjeri, ya-

ni antikqagdaki Atina ile Bizans'~daha do@ yansihyordu (bkz.Res. 6)''
Sarayl yeni katedrale baglayan lasa Mitropoleos Sokaa, 19. yiizyllda qok
onemli bir yo1 haline geldi. Kral ve maiyeti, yalnizca geleneksel olarak ozel
bir ayinle baglayan dini bayramlarda degl, butiin ulusal bayramlarda katedrale ulagmak isin torenle bu sokaktan gqecekti. Boylece Mitropoleos
Sokab, Atina'nin kiiltiirel haritasina kilise ile devleti slhca baglayan bir diger qizgiyi qekmig oldu.
Ulusal amaqlardan sonuncusu ve belki de en onemlisi modem Yunanistan'in klasik geqmigine sahip qkrnas~ydi;bu istek saylsiz yolla ortaya
kondu. Akropol restorasyondan get$, butiin Roma sonrasi yapilar ortadan
kaldinldi; halen surmekte olan iddiali kanlar planlandi; so& kent ve hukiimet yapilan neoklasik biqemde tasarland~;hatta antikqag klasiklerini one qkaran Alman egtim modeli benimsendi. Antikpga bu agiksr yonelme yalnlzca mimarllkta degl, modem kentin tasarlanmasinda da a q k p goriiluyordu. Ggici Yunan hukiimeti Kleanthes ve Schaubert'i bagkenti planlamakla gorevlendirdi@nde,"kentineski iin ve giirkemine e$t ve &nde yapd@mtz yiizyrla laytk" (ozgiin metinde vurgulanmlgtx) yeni bir plan istedi." fkilinin Yeni Atina iqin 183g'te yapbklan tasanmlarda, eski kentin dokusunu
kesen Athinas sokaa, kraliyet sarayl ile Akropol tepesinin etekleri araslnda
uzanarak, kentte bir kuzey-giiney ekseni olu~turuyordu(bkz.Res. 2 ) .
Sonunda saray, duzenlenen uqgenin do& ucunda yapild~,ama kuzey uqaki Omonia Meydanl'nda biten Athinas Sokaa yo&n trafi@ olan
gozde bir yo1 olmayl surdurdii. Yuzyllin sonunda, alallica duzenlenmig ve
zarif otellerle qevrelenmig Omonia Meydan~,yeni tren istasyonunun da yahntnda yer aldiandan, Atina'ya gelenlerin birqob idn ilk durak yeri oldu.
Omonia Meydani'ndan bahldianda, iki yaninda yiiksek binalan, zengin
dukksnlan ve igyerleriyle genig Athinas Sokaa'nm gerqekten oldukp modem ve Avrupai bir goriinumu vard~(Res. 7). Ancak Akropol'e d ~ @ ,baamstzlik oncesinden kalma dar sokaklann aanda birden kayboluyordu.
Ozgiin plan Akropol alanlnda genig bir bijlgenin gelecekteki arkeolojik kaz~lariqin aynlmasin~ongordiiwnden, yeni sokaklar aqlarnadi@ gibi, yeni
yapllar iqin de izin verilmiyordu. Bunun sonucunda, Akropol sevresindeki
Plaka semti, 19.yiizyll baglanndaki niteliklerini buyiik olflde korudu. Ati-

Resim 4 Panepistimiou Sokagl'na bakan Universite binas~ntChristian Hansen tasarlam

na'ya qallgmaya gelen adalilar, eski tepenin qevresinde kendileri ve ailelerine kiiwk konutlar yapmlglard~.Asl~ndayasadigi olmaslna r a m e n varllklanni korumalanna izin verildi; ancak, Ege'nin de@tigikyoresel mimarileriyle bu evler, 19.yiizyllin diizenli neoklasik bagkenti vizyonuna bugiin de oldu@ gibi meydan okuyordu. Demek ki, Akropol'iin golgesindeki modem
bir ana cadde olan Athinas Sob@,bir biitiin olarak ele ahndl@nda, klasik
kent ile modem kent aras~ndakimesafeyi qizmig, derecelendirmigti.
Belli baql~diizenli ve genig caddeler gibi, yeni kent ve hiikiimet yapdann~nmimarisi de qagdag ulusal amaqlan yans~ttyordu.Cobnlukla neoklasik prototiplere bag11 kalan bu yapllar, yalnizca yeni kurulmug siyasal
ve kiiltiirel kurumlara de@l,kentin kendisine de bir kallcil~kdamgasr vurdu. Ana caddeler iizerindeki yeni yapilar, yeni aqtlan bulvarlan tan~mlayan
uzun simetrik cepheleri ve kurallara uygun planlanyla diizenli ve etkileyiciydiler. flk olarak Bavyeralilann kente tanltigttrdi@neoklasik mimarl~k,yeniden inga doneminde kendine verimli bir zemin buldu. Avrupa kiiltiifi,
kendisinin eski Yunan miraslna dayandi@ni diigiindiignden ve modern

Resim 5.
ijniversitenin
yantndaki akademi
binast 1880 civar~nda
yaplm strastnda.
Binayt Teophil
Hansen tasarlamt),
Sina ailesi finanse
etmi$ti.

Yunanistan, Osmanl~mirasin~unutma hevesiyle politikaslni Avrupa'ya
yonlendirdignden, neoklasik biqemin benimsenmesi iki kat megmiyet kazanmlgh: Hem klasik gelenekle baglan giiqlendirmekte, hem de iilkenin
Bahya yoneldiDni gostermekteydi. Ba@msizl~ksonraslnln onemli yapllanndan birqob -tiimunu temsil edebilecek birkaqi burada tartqllmlghrAtina'nln hem ekonomik hem de siyasi nedenlerle yerlegtirmeye qal~gh@
kiiltiirel imgenin ifadesidir. Belli bagli yapllardan qo@nun paraslnl ozel
ba@gq~lar
sagl~yordu;bu yiizden kiiltiirel kurumlar, t a r ~ l l iama,
r
hapishaneler, qarglar ya da ilkokullardan qok daha goz aha birer ba@g olarak goriiliiyordu. Aynca, modern Atina'nln kiiltiirel baganlannln one q~kanlmas~
kentin eski Atina'yla baglann~giiqlendirmig, bagka bir biqimde de bugiinii
gepigle baglamigh.
Neoklasizmin anahatlan oldu@ gibi kabul edilse de, yorurnundaki
aynnhlar q o b zaman mimarlar arasinda tarhglliyordu. Buna bir ornek, Panepistimiou Sokab'nda ulusal kitapl~@nkaqisindaki Arsakeion IClz Okulu'ydu. Asllnda okulu tasarlamak ign once Kleanthes'i gorwlendiren Egtim
Cemiyeti, daha sonra bagka bir oneride bulunmas~ign Italya'da egtim gormiiq bir mimar olan Lysandros Kaftanzoglou'nu davet etti. En sonunda se@len Kaftanzoglou'nun tasanml, Kleanthes'in sert hiicumlanna maruz kaldl.

Her iki oneride klasik biqem tercih edilmig, Panepistimiou Soka@'na bakan
simetrik ve anrtsal cepheler tasarlanmrgh. Oysa Berlin Bauakademie'de Karl
Friedrich Schinkel'in denetimi alhnda egtim goren Kleanthes, rakibinin f talyan baglanhlanna saldlrrnaya karar vererek, da@tt@ bir brogurde, "Dort cep
heden hiqbiri [Kaftanzoglou'nun tasarladr@]Parthenon duguncesini uygun
bicjmde karakterize etmiyor; Ger bu ulusal Parthenon, Yunan biqemine daha uygun yapilrrsa qok daha qekici olacakt~r,e n k i i Avrupa'daki diger butiin
iilkeler, butiin yapilannda Yunan mimarh@naoykiinurken, Atina'da Toskana mimarisine oykiinen Parthenonlar yapmak biz Yunanlan onurlandirmaz," diye yazm~gh.~
Bu ategli duello, a g k p goriilen mesleki rekabetin otesinde, istikrarslz hiikiimetiyle genq bir devlet olan Yunanistan'm kendini siyasal bir varlrk olarak tanrmlamaya pIrgh@ bir zamanda, uygun bir Yunan
mimarl@ tanrmlnrn onemini gosteriyor. 20. yiizyllrn bagmda, yeni bagkentin mimarisi ve kent tasanmi, gerqekten de bir yandan ulkenin Bah yonelimine uygun modem bir plan araalr@ylabugiine ait olmaya duyulan ulusal ozlerni, diger yandan Mtiirel kurumlara odaklanarak ve neoklasizme bagli kalarak klasik ggnigle bag kurmaya duyulan ozlemi, aynca modem bir Yunan
ulusu imgesi i n ~ ederek
a
kendi kendine bag11 olma ozlemini hedefliyordu.
Atina'nin 20. yiiyll baglndaki resimlerine bahld~@nda,yapllann
sokaklardan qok daha kolaylrkla dize getirilebileceg aqrhr. Ozellikle Panipistimiou ve Athinas sokaklan gibi belli b a ~yollar,
l ~ gersekten de amaqlanan Avrupai goriinumu edinmigti, ama arka sokaklar, hatta onemli yaprlan n arkalan kesinlikle gorkemden u z a h . Sarayln, Atina ~qlusu'nunve Arsakeion Okulu gibi onemli kamu yaprlannrn neoklasizm yaklagrmr bile
farklrydr. Uzellikle merkezden uzak ozel konutlar oldukqa eklektik bir biqem kangrmr sergiliyordu. Atina'nrn planlamasi, yeni aqrlan sokaklar tek
tek ele alrnrp parqa parqa yaprldi@ndanve gene1 bir duzenleme programmdan yoksun olduwndan, diiz olmayan sokaklar her zaman sorun olugturuyordu. Yeni yap~lanbinalarda, on tarafta sokakla doksan derecelik bir a 9
yapmaya qaligrlrrken, arka taraflar qo@nlukla eski Bizans ve Osmanlr Atinasr'nrn sokak oriintiilerini ve miilk hatlannr anrmsahyordu (Res. 8)."
19.yiiyll Atinasl'ndaki kentsel ve sosyal deDgimi daha iyi anlamak
ign, dwlet onaylr, enternasyonalist ve ince zevk uriinu kent mimarlr@yla,

Rcsim 6. Syntagma Meydanl'ntn goneybat~kb$esi. 1865. Mitropolcos Sokagl'ndaki yeni 4 e d e yan yana
olan yeni katedral arka planda gbruliiyor.

Israrcl, evcillegtirilmemig, kaba ve popiiler tagra kiiltiirii araslndaki baglanDeggime gosterilen muhalefet ozellikle ilginqtir; bu muhalefet fiziksel olarak kentin dokusunda ve sozel olarak donemin
baslnlnda ifade ediliyordu. Bir duzeyde, kararslz kent toplumu Atina'daki
donugumu destekleyip yeni yapllann giizelli$jine aglk olurken, bagka bir
diizeyde bu donugumden nefiet edip direnmi~tive h 5 l da direniyor.
Cepheleri yiizeysel de olsa Avrupai, arka cepheleri ise yerli olan Atina sokaklan gibi, Yunan toplumu da eski yagam biqirnlerini b~rakmadan
modemlig kucaklayan, iki yonlu bir tutum iGndeydi. AvrupaPnlnbir parpby1 atpkqa gorrnek gerekir.

Resim 7.

Kentin

modernlev
tirilrnesinin
6rnegi Athinas
Sokagl'nln igoo
civarlndaki

g6riinumir.

si olmak, Yunan yeniden inga programinin aqk amaaydi. Bagka bir sgenek
yoktu. Ulusal bilincin h5li Turk kargih olmakla eg anlamli saylldi@bir zamanda, Osmanh'dan somut olarak aynlmaya igaret eden yeni yapilar ile yollann, fiilen ulusal Yunan kimli@ni de biqimlendirdiD kabul ediliyordu.'g
Kent sakinleri, birbiri ardindan yiikselen etkileyici yeni yapilarla, antikpg
yapitlannin restorasyonuyla ve klasik mimarli@n dogdub iilkeye geri donmesiyle nasil gururlandiklanni tekrar tekrar ifade ediyorlardi. 1853'te bir
dergide yaylnlanan makale, Atina mimarll@nin hsa bir sure sonra topluca
Turkiye'nin ve fon Adalannin mimarli@ni ggecegni ileri surerken, "[finkii] bizim yapilanmiz, higbir hiza ya da simetri kavrami olmayan alayli ingaatqlarca degl, Avrupalllar ya da Avrupa'da e@timgormiig Yunan mimarlarca tasarlandi"" diyordu. 19.yiizyllln son otuz yllina kadar iilkede iyi bir mimarlik okulu olmadi@ndan,o zamana kadar biitiin onernli yapilar yabana
iilkelerde eDtilmig mimarlarca tasarlanmig, Bavyerali muteahhitler ile ingaat ustalannin yonetimi albnda yapilmigh. @@I zaman yabanalara qraklik
eden yerel ingaatqlar, zamanla neoklasizmin Atina'da geligen ozel tiiriinu
taklit edip onemsiz konutlann ihtiyaqlanna da uyarladilar."
Yurttaglar yapilanlarla gurur duyuyorlardi, ama yeni hiikiimete,

Reslm 8. Areios Pagos'un kuzyinde yer alan ve Roma Forurnu kazllan slraslnda ylkllan boron bir bloktaki evlerin plan^. Cephelerde sokakla g6rece diizgon bir hizalarna yaplldlysa da, blokun iqi Osmanll
y~llarlnlnkarrnayk rniilkiyet 6riintiisiinii korumu~tu.

politikalanna, inga programlanna yoneltilen elegtiriler de eksik olmuyor.
hatta keskin bir muhalefete de donugebiliyordu. Bu losmen elegtirmenlerin hangi safb oldu@yla ilgiliydi. Son yiizyllda Atina'da satllan birsok gazetenin bagmakalelerini ve yanlannl renklendiren kesin politik bir giin-

demi vardl. Ancak yalnlzca bu, gens devletin kiiltiirel iddialanna bu kadar
giiqlu bir muhalefetin olugunu agklamaz. Yunanlar ortaya atIlan yeni fikirlere direnmiyorlardl; ategli bagmakaleleri hghrtan, bu fikirlerin uygulanma biqimiydi.
Ortodoks dininin dlglnda hiqbir geyi kutsal gormeyen ortalama Yunanistan yurttag] iqin, Avrupall ziyaretdlerin o kadar deger verdijji tiyatro
ve taplnaklar hiq kutsal dejjildi. Athena gazetesinin 1833tarihli bir saylsmda kiiflk bir kasabanln sakini, "Aralannda bir yabana gibi yagadrDm
olumsuz antikqaBn gorkemli ylhnhlann~nbana ne yaran var?" diye yahn~yordu."Dunyada neler olup bittijjinden hiq haberim yokken, Agamemnon'un komgusu olmamln ...koyiimun bagkentten bir saat uzakllkta olmaslnln bana ne yaran var? 0 gezginlerin slk slk benim koyiimden geqtikleri
ama, siz insanlara iligkin soru sordu@nuzda, size tag ylbnlanna
do
iligkin sorular soran ve siz onlarla yagama iligkin konugurken, oliilere iligkin bilgi isteyen bu yabana beylerden ben ne ~Benebilirim?"Gazetenin
1834tarihli bir saylslnda gunlan okuyoruz: "Yoksullu@ndan dolayl Yunanistan'ln bir yiizyll ustlenemeyecejji gelecekteki kazllar iqin [yapllan planlar], qo@ insanln kallnhlar iizerine ingaat yapmalannl engelliyor; buralarda tag var ama yoksul insanlann onlan bagka yere taglma olana@ yok; genel kanlya gore, hukiimet en az yirmi yll boyunca kazl ham iqine belirli bir
anlagma qerqevesinde in~aatyapllmaslna izin vermelidir. Eger bu sure sonunda hiikiimet kan yapmaya niyetlenirse, ev sahibi evini kendi hesablna
ylkacahr."" Tabii ki bijyle oneriler hukiimetqe onaylanamazdl.
Onceleri modem Avrupai nitelijji dolaylslyla oviilen kent plan1 lasa
bir sure sonra basln tarafindan alaya almdl. Basrn mimarlara saldlnrken
dolay11olarak hiikiimete de saldlnyordu: "Kleanthes ve Schaubert beylere,
bir kentten qok bir bahqeye benzeyen bir plan yapma emri verilmiq ... Sokaklan tasarlarken, hiqbir geometrik bidmi goz ardl etmediler...uqgenler,
kareler, alt~genler,qokgenler, ikiz kenar yamuklar, dik agslz paralel kenar:
lar, vb dzdiler. Boylece, matematik profesorii Bay Negres geometri oBetirken bidm qizmeye ihtiyaa olmayacak, Wnkii elinde kentimizin plan1 var."
Akademi binaslnln debdebesi de baslnln sikqa hedefi oluyordu. Binanln
yaplml siirerken 1858tarihli bir gazetede p n l a n okuyoruz: "Gemilerimiz,

w...

ordumuz, yollanmlz yok, ama hsa bir sure sonra bir Akademimiz olacak.
Tiirkiye, ayaan~denk al!"''
Atina halh q o b zaman hukiimetin resmi Avrupa yanlisi tutumuna, yalnlzca sozlerle del)il, eylemlerle de meydan okuyup direniyordu. 19.
yiiytlln ortaslna ve sonlanna iligkin aile fotopaflannda, qofp zaman aile
bireylerinden bazllan geleneksel suslu yoresel giysilerini gururla giyerken,
bazilan ise Avrupai giysiler iqindedir. Eski aligkanliklar zor olur. Diger Avrupa devletlerinden a h n a h n gelen Yunanlann ekonomide ve siyasette
one qikmalanna kargrn, yerel nufus biiytik qapta yoresel, ba@msizlikoncesi yagam tarzlanna bag11kaldl. Aynl donemde yagamig bir gozlemci, 1875'te
Yunanistan'in arhk Yunanistan olrnadl@nt,ama halen Avrupa da olmadlan1 soyluyordu.*
Yeni bulvarlann, ozellikle Panepistimiou ve Athinas sokaklann~n
aqlmasi; Mitropoleos SokaD gibi eskilerin genigletilmesi; Atina Uqlusu ve
katedral gibi onemli yeni yapllann tasanml, ulusun amaqlanni -modemite, kiiltiirel birlik ve antikqagla baglanh- yansltan bir Atina imgesi yaratmigtt. Fakat bu imge kokleri Bizans'a ve Osmanli'ya uzanan eski kent imgesinin yerini almadl, onunla birlikte varoldu. 19. yiizyll edebiyah, Yeni
Atina'nin olciilunun yerini almaslnln an meselesi oldubnu ima etse de,
eski kentin mirasmin, kiiltiiriinun, yagam biqiminin, memnsal taleplerinin ve mimari duzeninin suriip gittiB hlli aqiktir. Hem Dofp'ya, hem de
Batt'ya aidiyetin qizgileri, getirdigi ayncaliklar ve bedelle, Atina'nrn yapllanna ve sokaklanna kazmmlgttr.

American Council of Learned Societies kurumunun bu rnakalenin dayand@ araghnnayl flrUtebilmemi saglayan c6mert des+ne t q e k h r ederim. Ozellikle Selanik Aristoteles Oniwnitesi'nden Vilma Hastaoglu-Martinidis w Atina Ulusal Teknik Onivenitesi'nden Dimitri Filippides'e onerileri. el@rileri, verdikleri esin ve hem teknik hem de di&r konulardaki sonsuz destekleri idn kendimi borqlu hissediyorum.
Metindeki sokak isimleri bugiin birpk haritaan~nbenimsediD fonetik transkripsiyonu izler. 19.
ytizyllda Yunanlann kulland~gJUlyen takvimiyle, Bah Avrupa'da kullan~lanCregoryen takvim
aras~ndala giinliik bir fark vardrr. Ben, ba~katiirlU oldurn belirtilmedikge.BzgIfn kaynaklann JUI-

yen takvimine g6re belirttikleri tarihleri kullandim. Devlet yaylnlan qo&nlukla agakdaki gibi bir
biilii igaretiyle her ikisini de i@r. FEK diye hsalhlmig olan yasalar. Ephemeris tes lcyvrmaosta
(Resmi Gazete) yaylnlanmlp.
Konstantinopolis'in 1453'te Osmanlilarca fethi. Bizans hnparatorlugu'nun q6ldQnnU getirdi. 15.
yiiyllin sonunda. Yunanca konuplan blgelerin qo& Osmanli yonetimine girmigti. Yunan Bakmslzllk Savagi'ndan (1821-1827)sonra. bagta Fransa, ingiltere ve Rusya olmak iizere Avnrpa'nm
onde gelen gtqleri araslndaki g6r[lSmeler sonunda on yedi yagmdaki Bavyera Prensi Otto'nun y&
netimi altlnda bakmslz bir Yunan dwleti 1833'te kumldu. Otto Yunanistan'a kendi maiyetini ve
tiq bin beg yiiz Ravyera askerinden olugan ordusunu getirdi. Ancak iq istikranizlik, Otto'nun otokratik y6netim biemi ve yerel dinsel gelenekleri qo&nlukla 6nemsememesiyle birlqince, 1862'de
tahttan feragat etmek zomnda kaldi. Danimarka d@mlu Kral I. George 1863'te tahta gkarak. tilkeyi 20. y-bylla tagiyan geyek bir anayasal htihmet donemini baglam.
Ntifus rakamlan yaklaphr. Osmanll Atinasl konusunda bkz. D. Karydis. 'Poleodomika ton Athc
non tes Tourkokratias,' doktora tezi. Ulusal Teknik Oniversite, Atina 1981. Kent hakhnda kap
samli bir aragtlrma ien, b h . J. Travlos. Pdcodomikc d i e ton Athenon (Atina. 1960). 4 bin says~s. qs'tedir. 20. yiizy11 kenti konusundaki yap~tlardanikisi: G. Burgel. Croissancc urbainc ct dtveloppnncnt capitalistc. k ' m i d athtnitn' (Paris, 1g81), ve L Leontidou, Polcis tcs siopcs (Atina.rg8g). 128 bin rakaml s. 3oq'tedir.
E. Manitaky. A p e p sur laprogrts mathiclc dc la Grtu, a. b. (Atina, 1869), 1 ~ 1 7 .
Atheno, 11 Kasim 1861. E. Skopetea. To 'protypo wsileio'hi he Megale I d a (Atina. 1988),s. zgl'de
zikredilmi@r.
Bkz. 'Atina plan1 karamamesine ek haklonda" 12/24 Kasim 1836, FEK, no. 91,1836. g / a ~Nisan
1836 Kararnamesi. 'Atina planinln uygulanmasi haklonda" FEK, no. 20.1836, aynl zamanda 27
Maps 1836'da A t h m gazetesinde de qikrnl*.
Tazminatla ilgili maddeler 12/24 Kasim 1836 kararnamesinde bulunabilir. Aynca b h . '12124 Kaslm 1836 tarihli Atina kentinin arsalanna iligkin kraliyet karannda 12/24 Kasim 1836'da yaplan
degiklik haklanda" 28 Eyltil/ro Kasim 1837 tarihli karamame, FEK. no.351837: '12 (24) Kaslm
1836 tarihli karanminn 25. maddesi. Atina'nln belediye yetkilisince yanllg anla$ild~&ndan,yanlq
uygulanmlghr ...Ayni karann 13. maddesine e r e . hemen ve Atina kentinin mtidahalesi olmadan
bitigikteki arazi sahiplerinin sahipligne aktanlan arsalann her iki tarafga atanan iki hakem tarafindan deerlendirilmesine karar verdik.'
Bkz. 12/24 Kas~m1836 tarihli karamame. FEK, no. 91.1836. Piqu,ya da pcchc, kol uzunlugu, yani yaklaglk 63.5 cm'dir.
Bkz. sokaklann kullantminin aynntlll bir tarbgmasi idn. M. Skaltsa. Koimike z a h i demosioi
choroi koinonih synathrohn sten Athema tou 1gou a h (Selanik. 1983).
A. Agyros. Historia ton Athcnon (Atina, 1896?).193. Atina'daki birinci ilkokulun k6$e tag^, 1836%
kentin en eski mahallesi olan Plaka'ya konmugtu.
C. Th.Dimaras, Hcllcnikos rumntismos (Atina. 1982).~ 9 - 5 0 .
Teophil Hansen'in en taninmig tasanmi Viyana'daki Avusturya parlamento binasldir (187483),
bu yap Hansen'in Atina'daki daha eski tarihli ahdemi binasina qok benzer. Parlamentonun ve
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Vienna: Politics and C S u n (New York. 1979).
Atina Kent Aqivi. Temmuz 1859 tarihli 67/29 no.lu Kent K u ~ l ututanak, zikrrdm: G. Lios, Simos Sinas, (Atina.1972) 43-144.
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llzgiin dzgisel baglanh Wylece, hlll siyaset ve Miltiirti birbirine wlayan, daha genig taban11 ve
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A t h . 6 Nisan 1840.
Katedralin son tasanmlnin mimarlan Dimihi Zezos. F. -L-F.Boulanger ve Panagiotes Kalkos'tu.
Genel Devlet Aqivleri, lgipleri Bakanlig~.W n u n Aqivi. dosya 220, 10 Temmuz 1836 tarihli 'S.
Kleanthes' irnzali belge.
S. Kleanthes, ,%thesis...(Atina, 1845). 16.
Bmzer degigimler H r e n 19.ytiyll kentlerinin g-da
bu olaijand~r.h e & i n , Londra'daki te
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Baglmsd~ktanonce btitlin ingaatlan yerel Yunanlann yUrtiMi@ varsaylmamal~dir.Zengin kigiler malikanelerini yaphnnak $in, gezgin ingaat+n. hatta Ampa'da egitim g6nnUg mimarlan
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