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DÖNÜfiTÜRME 
Tarih, zaman boyutunda varolur-

ken mimarl›k bunu yer boyutunda ger-
çeklefltirir. Tarih insano¤lunun yaflad›k-
lar›n› anlamland›rma ihtiyac› ad›na za-
man›n kesintisiz ak›fl›na müdahele eder
ve onu parçalara ay›rarak yeniden dü-
zenler. Mimarl›k ise uçsuz bucaks›z
alanlara dalar ve onlar› uygun, ifle yarar
parçalara böler. Bofl alanlara güç uygu-
layarak onlar› [kullanabilece¤imiz] mev-
kilere dönüfltüren mimarl›k böylece yer
boyutuna anlam getirmifl olur. 

En uç noktas› gökbilimde bulunan
mimari güdü, keflif ve adland›rma ile
bafllar. Bebek bir yumuflakl›k üzerinde
emeklemeye bafllar ve büyüdükçe o yu-
muflakl›¤›n tarifi de olgunlafl›r. Mesela,
yumuflakl›k önce bir kilimdir, sonra k›r-
m›z› bir kilimdir, daha sonra 19. yüzy›l
sonlar›na ait s›radan bir Kazak kartal›
kilimidir.1 Kaflif, tehlikeyi göze alarak
bilmedi¤i alana girer, onu parsellere bö-
ler ve onlara kahramanl›¤›n› hat›rlata-
cak adlar vermeye bafllar. Zamanla ço¤a-
lan adlar yerin tarihini hat›rlamak için
kaynafl›p bir araya gelirler: Önce gelen,
sonra gelen ve bu gruplar aras›ndaki ça-
t›flmalar. 

Tarihin fiziksel alana tafl›nmas› ve
yerin anlaml› oldu¤ununun gösterilmesi
için adlar çok kal›c› araçlar de¤ildir. Or-
man›n içinden geçirilen bir yol veya s›n›-
r› belli etmek için bir tafl›n bir tafl üstü-
ne konulmas› gibi fiziksel de¤ifliklikler

anlam›n gösterilmesini daha kal›c› hale
getirir. Üst üste konan tafllar s›n›rlar›
berkitip duvarlara dönüflür: Atl› savaflc›-
lar›n yönlerini bat›ya, Avrupa’ya çevir-
melerine yol açan Çin Seddi; Romal›-
lar’›n ‹ngitere’de kuzeyin dizginlenemez
insan›n› yerlerinde, çorak da¤l›k bölge-
lerinde tutabilmek için ördükleri duvar;
s›n›r boylar›ndaki kalelerin duvarlar›;
hapishane ve flehirleri çevreleyen sur
duvarlar›; kahraman harmanc›n›n gün-
lük çal›flmas›n›n sonunda çocu¤unu di-
zinde hoplatt›¤› kulübesinin duvarlar›...

Bir geçmifl ve bir gelecek ima ede-
rek zaman› yer boyutuna tafl›yan fizik-
sel müdahele ve mekan› bölerek ayn›
anda hem kapsay›c› hem de ay›r›c› olan
duvarlar ile mimarl›k vaki olur. 

Mimarl›k iddialara, isimlere, an›la-
ra ve umutlara fiziksel bir biçim verir.
Kavramsal bir u¤rafl olarak mimarl›k fi-
kirleri planlara, planlar› da baflkalar›-
n›n görebilece¤i fleylere dönüfltürme me-
selesidir. Mimarl›k insanlar aras›ndaki
iliflkileri biçimlendirir. O bir çeflit ileti-
flimdir. Mimarl›¤›n düflünme tarz› onu
kültürün geneline ba¤larken kendini ge-
çeklefltirme tarz› onu di¤er iletiflim tür-
lerinden ay›r›r. Bir fleyin mimari olmas›
için, o fleyin malzemelerle gerçeklefltiril-
mifl olmas› gerekir. 

Bir bina yapma karar› madde evre-
ninin bir k›sm›n›n yok edilme karar›d›r.
Daha iyi bir hayat için baz› fleyler y›k›l›p
parçalan›r. Mesela a¤açlar kesilir, kaya-
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lar parçalan›r, eski evler y›k›l›r. Arzu
edilen hayat› gelifltirmektir ve bu arzu
etme süreci teknolojiktir. 

Teknoloji insan varoluflunun bir so-
nucudur.Yüzmek bal›k için ne kadar do-
¤al bir fleyse evrene yay›lmam›z›n arac›
teknoloji de insan için öyledir. Hayat ge-
lifltikçe her teknolojik edim iki büyük
iliflkiler a¤›nda- insanlar›n insan olma-
yan fleylerle ve insanlar›n insanlarla
olan iliflkilerinde- de¤ifliklere neden
olur. 

M‹MARLIK TEKNOLOJ‹S‹
‹nsan ile insan olmayan fleyler ara-

s›ndaki iliflkinin dönüflümü teknolijinin
birinci basama¤› olan malzeme seçimin-
de bafllar. Özellikle ‹ngiltere’deki yazar-
lar›n halk mimarisini tan›mlamalar›nda
kulland›klar› ölçütler aras›nda malze-
meye dayal› yerli- yabanc› ayr›m› ilk s›-
rada gelmekteydi. Bu yazarlar halk ya-
p›lar›n›n yerel malzemelerden yap›ld›k-
lar›n› ileri sürüyorlard›. Seyahatlari s›-
ras›nda gördükleri yeralt›ndan ç›kar›l-
m›fl maden ve maddelerle yap›lm›fl bina-
lar ve kumtafl›, kireçtafl›, granit tepeleri
onlar› fazlas›yla sevindirirken, demiryo-
lu boyunca kurdeflen gibi yay›lm›fl k›r-
m›z› tu¤ladan yap›lma, co¤rafyan›n sun-
du¤u çeflitlili¤i unutmufl evlere ise ac›-
yarak bak›yorlard›. Bu yazarlar›n zevki
do¤al-yapay, yerli-yabanc›, yerel-ulusal
ve el yap›m›-makina ifli gibi çok bilinen
karfl›tl›klara dayan›yordu. Günümüzün
afl›r› flüpheci insan› bu görüflün seçkinci
oldu¤unu kolayca gösterip hissi oldu¤u
gerekçesiyle reddedebilir. Ama bu yazar-
lar bir fleyler yakalam›fllard›. 

Mimari amaçl› alan araflt›rmala-
r›mda evlerin planlar›na yo¤unlaflmam
gerekti¤ine inand›rm›flt›m kendimi. Fa-
kat ne var ki gitti¤im her yerde evlerini
inceledi¤im insanlar, evleri kullan›lan
yap› malzemelerine, özellikle de dam/ça-

t› örtüsü olarak kullan›lan malzemelere
göre s›n›fland›r›yorlard›. Mesela Türki-
ye’de yerel tarihçilerin eski evleri yeni
evlerden damlar›na bakarak ay›rt ettik-
lerini gördüm. Yeni evlerin damlar› piya-
sadan al›nma malzemelerle kaplanm›fl
çat›lara sahipken eski evler düz daml›
oluyordu. Bangaldefl’de köylü insanlar
tarihten çok sosyal s›n›flar› önemseye-
rek evleri duvar yap›m›nda kullan›lan
malzemelere-dekoratif harç s›val› tu¤la,
çamur s›va veya gergin hintkam›fl›- ve
damlarda kullan›lan örtü malzemesine -
teneke veya saz- göre s›n›fland›r›yorlar.
Afrika ve Güney Amerika’da teneke, sa-
za nazaran daha yayg›n. Amerika Birle-
flik Devletleri’nin k›rsal›nda tahta çat›
kiremitlerinden (padavra) parlak metal
kaplamalara geçildi¤inde bir ça¤dan bir
baflka ça¤a geçmek gibi olmufltu. 

S›n›flama hakk›ndaki ilk derslerimi
‹rlanda’da, Ballymenone’da tar›mla u¤-
raflan bir toplulu¤un evlerini incelerken
ald›m. Bu insanlar›n yaflad›¤› evleri s›-
n›flamaya çal›fl›rken bafllang›çta bütün
evlerin planlar›n› tek tek çizip dört ayr›
ev tipine ulaflm›flt›m. Ancak sonradan
gördüm ki yörenin insan› evleri karfl›lafl-
t›r›rken kullan›lan malzemeyi esas al›-
yordu ve onlara göre iki tip ev vard›: sa-
z›n dam örtüsü olarak kullan›ld›¤› evler
veya çat›lar› arduvaz veya metalle kap-
lanan evler. 

Saz kaplama ustalar› Joe Murphy,
Johnny Drumm ve Tommy Love yapt›k-
lar› ayr›m›n gerisindeki mant›¤› bana
flöyle aç›klam›fllard›. Dam örtüsü olarak
saz iyi bir yal›t›m sa¤l›yor ve damlar›
bunla kaplanm›fl yap›lar k›fllar› s›cak,
yazlar› ise serin oluyor. Çevreye duyarl›
saz ayr›ca güzel bir görünüm de sunu-
yor. Tommy Love, dam kaplamas›n› k›sa
bir süre önce bitirdi¤i tepenin afla¤›s›n-
daki bir evi gösterek flöyle konufluyordu:
‘Aras›ndaki saman daha taze oldu¤un-
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dan alt›n gibi parl›yor. Gündüzleri güne-
flin etkisi ile ›fl›k saç›yor. Senin anl›yaca-
¤›n tek kelime ile harika!’

Güzel bir görünüm sunan çevreye
duyarl› saz örtü ayr›ca ekonomik de.
Sizden bekledi¤i tek fley zaman. Bally-
menone’daki insanlar ne kadar çok za-
man›n varsa bu ifli o kadar çok yapabi-
lirsin diyorlar. Saz kaplama ifli yaflad›¤›-
n›z yerde zaman içinde edinece¤iniz bir
ekip biçme bilgisi, yani tohuma, topra¤a
ve havaya iliflkin bilgiler gerektiriyor.
Örtü malzemesi olarak kullan›lan saz
bitkisi toprakta yetifliyor. Kendini yeni-
leme kapasitesi s›n›rs›z olan bu bitkiyi
iflleyip kullan›ma haz›r hale getirmek
için pahal› alet edavet gerekmiyor. Bu
ifller için el eme¤i yetiyor. Dam kaplama
ifli bilgi ve yetenek isteyen ama para ge-
rektirmeyen bir teknoloji. ‹fli ele yatk›n
diye niteledi¤imiz insanlar için. 

Sorun saz örtünün düzenli bir bak›-
ma ve s›k s›k yenilenmeye ihtiyaç duy-
mas›nda. Metal kaplamal› çat›lar çok
daha dayan›kl› oldu¤undan bu tür mü-
dahelelere s›k s›k ihtiyaç duymuyorlar.
Metal çat›l› evde oturan, çat› onar›m›n-
dan analamaya veya Ballymenone’da ol-
du¤u gibi birbirlerine yard›m eden bece-
rikli komflulara sahip olmaya mecbur
de¤il. O insan bu yönde bir çabaya, bilgi-
ye, yetene¤e veya toplumsal iliflkiye ihti-
yaç duymadan yaln›z bafl›na idare edebi-
lir. Ne var ki metal iklime uygun de¤il.
Bangaldefl’in yaz aylar›n›n teneke dam-
lar alt›nda insan› kavuran s›ca¤› ve ne-
mi düflünüldü¤ünde, metal çat›lar›n ‹r-
landa’n›n serin ve nemli iklimine biraz
daha uygun düfltü¤ü söylenebilir. Ama
metal güzel de¤il. Ellen Cutler, Ballyme-
none hakk›nda yazd›¤›m ilk kitaptan al-
d›¤› telif ücretini evinin saz dam örtüsü-
nü söktürüp yerine metal çat› yapt›r-
mak için harcam›fl. Yapt›¤› bu degiflikli-
¤e sonradan üzüldü¤ünü, çünkü yeni ça-

t›n›n evini çirkinlefltirdi¤ini söyledi ba-
na. Fakat bu de¤iflikli¤i yapm›flt› bir ke-
re, çünkü metal çat› ‘zaman›n gere¤iydi’.
Ellen Cutler’a göre o zamanlar Uls-
ter’in2 siyasal sorunlar›n›n yak›c›l›¤›nda
s›k› toplumsal düzenlerin bozulup da¤›l-
d›¤› ve modan›n de¤iflip durdu¤u zaman-
lard›. 

‹çinde yaflad›¤› küçük taflra toplu-
lu¤unun en büyük ve en güzel dam› ör-
tülü evinde yafl›yor olmak Bayan Cut-
ler’a mutlu etmeye yetiyordu. O¤lu Dick
de ayn› yerde oturuyordu, ama o, yöre-
deki büyük proleter s›n›fa mensup idi.
Bir tar›m iflletmesinde ücret karfl›l›¤› ça-
l›fl›yordu. Bayan Cutler o¤lunun eski,
döküntü vaziyetteki, dam› örtülü tipik
bir ‹rlanda evinde yaflamaya yanaflma-
yaca¤›n› bildi¤inden onun güzel görünü-
flünü o¤lunun hat›r›na mahvetmifl, yani
o¤lu be¤ensin diye onu çirkinlefltirmiflti.
Bayan Cutler’›n bu de¤iflikli¤i bir ifle ya-
ram›flt› ama. 1981 y›l›nda öldükten son-
ra, o¤lu ailesi ile beraber annesinden ka-
lan, dam›/ çat›s› de¤ifltirilmifl bu eve ta-
fl›nd›. Böylece Bayan Cutler’›n yaflarken
olmas›n› çok istedi¤i fley, yani Cutler-
lar’›n damarlar›ndaki kan›n bu yerde,
bu evde akmaya devam etmesi fikri ger-
çekleflmifl oluyordu. Bu de¤ifliklik de-
vaml›l›¤› da beraberinde getiriyordu. 

8 May›s 2005, Bloomington 

[DEVAMI GELECEK SAYIDA]

NOTLAR
1 Kanatlar›n› açm›fl bir kartal› and›ran moti-

fiyle tan›nan, Kazaklar’a atfedilen bir kilim. (çevir-
menin notu)

2 Kuzey ‹rlanda’ya orada yaflayan ve ‹ngilte-
re’ye ba¤lanmak yanl›s› olan Protesanlarca verilen
isim. (çevirmenin notu)
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