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Metal çat› yaflad›¤›m›z zamana
uyuyor. Yaflad›¤›m›z zamansa para ge-
rektiriyor. Ufkun öte ucunda bir fabrika-
da imal edilip tren ve kamyonlarla tafl›-
nan çat›l›k metal tabakalar kazand›klar›
paralardan bir k›sm›n› biriktirmeye zor-
luyor insanlar›. Bu insanlar yüzlerini bi-
le görmedikleri kapitalistlere para ba-
san dev makinenin birer küçük difllisine
dönerek maafll› ifllere çekilmifllerdir. Gü-
nün büyük ço¤unlu¤unu evlerinin d›fl›n-
da geçirip günün sonunda yorgunluktan
pestilleri ç›kan bu insanlar›n, s›cak soh-
betlerle kurulacak arkadafll›klar için za-
manlar› yok. Tar›msal ürünler karfl›l›-
¤›nda evlere çal›flmaya gelen çat› ustala-
r› bir zamanlar böyle arkadafll›klara da
vesile olurdu. 

Dam kaplamac›l›¤›n›n biçimlendir-
di¤i insan- do¤a ve insan- insan iliflkileri
dolay›ms›z ve son derece yerel bir özellik
tafl›rd›. Dam örtüsünden metal çat›ya
geçifl yerel güçlerin teslimiyetine iflaret
ediyor. Bangaldefl’de oldu¤u gibi, ‹rlan-
da’da da insanlar zamana ayak uyduru-
yorlar. Malzemede dayan›kl›l›¤›, yafla-
d›klar› yerlerden çok uzaklar›ndaki üre-
ticilere güvenmeyi ve uluslararas› nakit
ekonomisine kat›lmay› seçiyorlar. 

Rahat bir yerden konuflan afl›r›
flüpheci veya afl›r› duygusal bir gözlem-
cinin bak›fl aç›s›ndan de¤il de, o hayat›
bizzat yaflayan insanlar›n bulunduklar›
yerden bakarak durumu flöyle özetleye-
biliriz. Yerel malzemeden yabanc› mal-
zemeye geçifl do¤adan etkin bir biçimde

yararlanma bak›m›ndan bir kay›ba, ayn›
zamanda güzellikten feragat etmeye de
sebep oluyor. Bir becerinin unutulmas›
ve toplumsal iliflkilerdeki kay›plar metal
çat›n›n getirdi¤i dayan›kl›l›¤›n bedeli
oluyor. ‹yi kotar›lm›fl bir iflin insana ver-
di¤i hazz›n kaybolmas› ile nakit paraya
duyulan ihtiyac›n neden oldu¤u s›k›nt›
da pahal› fleyler sat›n almakla insan›n
sahip olaca¤›n› sand›¤› prestij ile denge-
leniyor olmal›. 

Tüketici olmay› seçen kifli hayat›na
yeni bir yön veriyor demektir. Hassas
bir yerel hiyerarfli temeline dayanan
komfluluk ba¤lar›n› reddederek Bally-
menone’l›lar›n tabiriyle denizdeki kum
kadar çok paras› olan insanlarla kendini
karfl›laflt›rmaya bafll›yor. Bu arada kay-
bedilen güvenlik duygusu olurken, kaza-
n›lan tüketim mallar›n›n her nas›lsa bi-
lançoyu dengeye getirece¤ine dair duyu-
lan umuttur. 

Malzeme seçimini anlamland›rma-
da toplumsal ve ekonomik koflullar›n ol-
du¤u kadar çevre koflullar›n›n da etkisi
vard›r. Fakat oyunun kurallar›n› çevre
belirler. Dar alanlarda yaflamay› bece-
ren insanlar çevreyi tan›rlar ve bu arada
ifllerine yarayacak en do¤ru malzemeyi
do¤adan seçip almay› da ö¤renirler. Çev-
reyi eni konu biçimlendirerek mimarl›k
denilen etkinli¤in göze batmas›n› da ön-
leyen malzemelerin en temel meziyeti,
iklimi de¤ifltirebilme güçleridir. Bu, kül-
türlerin nas›l farkl›laflt›klar›na dair bir
mesele olsa da, ifl do¤adan uzaklaflmaya
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gelince- ilginçtir ki bütün insanlar bunu
kötü hava koflullar›nda yaparlar- insan
davran›fl› çogunlukla yararc› kayg›lar-
dan yola ç›k›p güzelduyusal kayg›lar›n
alan›na yönelir. 

‹rlanda halk mimarisi hakk›nda ilk
yaz› yazanlardan biri olan etnolog Ake
Campbell, damlar› kaplamal› ‹rlanda
evlerinin ‹rlanda’n›n yeflil bitki örtüsüy-
le uyumundan hararetle bahseder. Ona
göre bu evler, a¤açlar ve kayalar ile ka-
r›flarak çevrenin adeta do¤al bir parças›
olmufllard›r. Campbell’in, benim ve as›l
önemlisi evlerine bu görünümü kazan-
d›rmak için emek harcam›fl insanlar›n
gözünde bu ‹rlanda evleri yörenin güzel-
lik noktalar›d›r. Ancak evleri yapanlar
evlerin do¤an›n içinde kaybolmalar›n›
amaçlam›yorlar. Tam tersine, bu evler
do¤al çevrenin kahverengi, gri ve yeflili
içinde göz al›c› beyazl›kl›klar›yla belli
ediyorlar kendilerini. Ellen Cutler kireç
oca¤›n›n derinlerinden nas›l kireç parça-
lar› ç›kard›klar›ndan, yörenin en beyaz
ve en parlak kireç boyas›n› elde etmek
için bu parçalar› kaynar suya att›klar›n-
dan heyecanla söz etmiflti bana. Yetmifl
yafllar›nda dul bir bayan olan Cutler,
hem evinin duvarlar›ndaki tafllar›n do-
¤al, mat rengini kapatmak hem de evini
yaflad›¤› mahallenin övgüye de¤er bir
evi yapmak için duvarlar›n› düzenli ola-
rak kireçle boyarm›fl. Bu kasaban›n ha-
vas› nemlidir. Çamur içindeki yollar te-
kerlek izleriyle doludur. Nem ›fl›¤› emip
havay› karart›r. Ballymenone’de insan-
lar kendilerini kuflatan bu dünyay› sert
ve durgun olarak tan›ml›yorlar. Yumu-
flak, canl› ve par›ldayan beyaz duvarlar›
ve güneflte ›fl›ldayan çat›lar› ile buran›n
evleri do¤an›n yaman koflullar›na karfl›
kazan›lm›fl bir zaferdir asl›nda. 

Endüstriyel ortamlar›n yapayl›¤›n-
dan ç›k›p gelmifl bir gözlemcinin halk
mimarisinde do¤al bir fleyler bulmas›

anlafl›labilir bir fleydir. Do¤a ile sürekli
mücadele içinde olan insanlar›n da do-
¤an›n sertliklerini yumuflatmaya ve do-
nuk yüzünü canland›rmaya çal›flarak
onu fethetme çabalar›, yani do¤al olan›,
yapay bir fleylere dönüfltürme istekleri
de ayn› ölçüde anlafl›labilir bir davran›fl-
t›r. Kaynaklar› yerel malzeme olan bu
insanlar›n teknolojilerini çal›flt›ran
enerji kendi kaslar›ndan gelir. Onlar da
herkes gibi kültürel varolufllar›n›n sim-
gelerini yaratmak amac›ndad›rlar. Be-
yaz parlak ev, üzerinde yükseldi¤i topra-
¤› fethetmifl ve ona insani bir damga
vurmufltur.

Yerel malzeme ve ellerimizin doku-
nufllar›ndan ibaret halk teknolojilerinin
karfl›t› endüstriyel üretim sistemleridir.
Halk teknolojisi do¤rudan iliflkilere ba¤-
l›d›r: malzemlere do¤rudan eriflim ile
üretici, da¤›t›c› ve kullan›c› aras›ndaki
do¤rudan iliflkiler. Ortaya ç›kan zengin-
lik ayn› yöre içinde el de¤ifltirirken bu
üç aktörün birbirleriyle olan iliflkileri
ayn› zamanda do¤al çevreyi, sosyal dü-
zeni ve ekonomik iflleri de biçimlendirir.
Endüstriyel üretim ise d›flal›m malzeme
ve karmafl›k makinalar kullan›r. Küçük
bir az›nl›¤›n büyük miktarlarda kapital
biriktirme hakk›n› yasalar yoluyla koru-
yan bu üretim biçimi, pahal› ulafl›m ve
haberleflme altyap›s› sa¤layan yay›lmac›
siyasi güçlere dayan›r. 

‹ki teknoloji aras›ndaki bu ayr›m
gerçektir ve korunmas› da önemlidir,
çünkü bu ayr›m tarih çal›flmalar›n›n
karmafl›kl›¤›n› görmemizi sa¤lar. Dünya
endüstriyel üretime geçifllere hala çokca
tan›k olurken, el eme¤ine ve yerel mal-
zemeye dayal› teknolojiler de varl›klar›-
n› dünyan›n birçok yerinde, hem de etki-
li bir flekilde sürdürüyorlar. Bu konular
hakk›nda düflünürken bu ayr›m› es geç-
memek önemlidir.Yaln›z bu ayr›m›n kes-
kinli¤ini de abartmamak laz›m. Zira
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halk teknolojileri ve endüstriyel teknolo-
jileri aras›nda kulland›klar› kaynaklar
ve toplumsal örgütlenmeler bak›m›ndan
farklar olsa da, do¤aya yönelik tutumla-
r›nda aralar›nda illa bir fark olacakt›r
anlam›na gelmez bu durum. 

Endüstriyel üretim do¤ay› siler.
Kat kat metal levhalar ve pürüzsüz
plastik yüzeyler do¤adan izler tafl›maz.
Onlar› hat›rlamak için insanlar d›flar›
ç›kmal›d›r. 

Tatilciler kenti unutmak, dinlen-
mek, güneflte yanmak, böcekler taraf›n-
dan ›s›r›lmak, belki de do¤ada tanr› gibi
bir fley bulmak için a¤açl›k alanlara ka-
çarlar. Görkemli bir kamp infla etmek
için kütükleri yuvarlayan tatilci-sporcu
kifli, kütüklerin yuvarlakl›¤›n› ve rengi-
ni bozmak istemez. Kolayca seçilebilen
budak ve yumrular›yla kütükler hala
a¤açlara benzerler ve tatilci- sporcu kü-
tüklerin ya¤mur, günefl ve rüzgar içinde
do¤al renklerini -sevdi¤i gümüfl rengini-
kazanmas›n› seyreder. Do¤an›n bir par-
ças› olarak tatilcinin yazl›k evi tarihe,
yani en bafl›ndan beri Amerikan bilin-
cinde sa¤lam, mitolojik bir yeri olan tah-
ta kulübeye de gönderme yapar. Ama bir
farkla: ‹lk kulübe yap›mc›s› ormana uy-
garl›k yaratmaya gitmiflti.

Etraf›nda yüce, göz alabildi¤ine bü-
yük ve tehditkar bir yabanilik uluyordu.
A¤açlar› kesip devirerek, devirdi¤i a¤aç-
lar›n dallar›n› keserek, çekül do¤rultu-
sunda havaya kald›rarak ve uçlar›n› t›-
rafllayarak; cesaretle bu yabanili¤i parça
parça ediyordu. Kütükler aras›nda ka-
lan boflluklar› hartama veya tafllarla
dolduruyordu. Sonra bu dolgu maddele-
rinin üzerini kireçli balç›k ile s›vayarak
bütün bu do¤al maddeleri gerçek, pürüz-
süz duvarlara dönüfltürümüfl oluyordu.
Ormandaki a¤açlar sald›r›ya u¤ruyor,
yar›l›yor, parçalan›yor ve böylece kafa-
s›ndaki plan ad›m ad›m gerçeklefliyordu.

A¤açlar önce boylu boyunca topra¤a dü-
flürülüyor, sonra havaya dikiliyorlard›.
Dikey bir pozisyondan ufki bir pozisyona
getiriliyorlard›. Do¤adan kopuflun kes-
kin ve gittikçe yo¤unlaflan ›st›rapl› bir
ifadesini de bar›nd›ran dik hatl› dizayn›
gerçeklefltirmek için a¤açlar yass›laflt›r›-
l›yordu. Daha sonra bu yapayl›k, koru-
yucu amaçl› bir kat kireç boya veya pa-
davra tahta kaplamas›yla sa¤lamlaflt›r›-
l›yordu. Restorasyon iflinde çal›flanlar
evi ç›plak b›rakacak ve çürümesini h›z-
land›racak bu tür koruyucu d›fl tabaka-
lar› söküp atma e¤ilimindedirler. Koru-
yucu tabakalar›n sökülmesi bu evlerin
basit ve kaba oldu¤u imgesini yaratarak
restorasyoncular›n ilerlemeci dünya gö-
rüfllerini desteklemifl oluyor. Fakat bu
kulübeyi yapan, onlar› en bafl›ndan beri
gerekli görmüfltür. Hem A.B.D.’nin Do-
¤u’sundaki flehirlerdeki evler ve onlar›n
düzeni hem de okyanusun ötesinde, ‹n-
giltere ve ‹rlanda’n›n uysallaflt›r›lm›fl
manzaralar›ndaki baba ocaklar›n› hat›r-
latan kireç boya ve padavra a¤aç kapla-
ma, kulübeyi yapan›n geliflmeye duydu-
¤u umudun da bir ifadesidir ayn› za-
manda. Kulübeyi yapan dünyay› güzel-
lefltirmek, vahflili¤in cinnetinde kendine
bir kontrol alan› ve yaflama nedeni elde
etmek için o evi yap›yordu. Bir kültür
adam› olarak görkemli bir yapayl›¤›n
peflinde, ormanda, kütüklerden bir çift-
lik evi infla ediyordu. 

Endüstri Devriminden çok önce Ba-
t›’da teknolojiler geliflmiflti. Uzun uzun
kavaklar kesilip düzgün, dikdörtgen ke-
sitli kerestelere dönüfltürülüyorlard›. Bu
keresteler yap›lar›n iskeletlerinde kulla-
n›l›yordu. Kaplama için kullan›ld›kla-
r›nda a¤açlar testere ile kesilip ayn› bo-
yutlarda düzgün tabakalar haline getiri-
lir ve bu tabakalar yer döflemesi, duvar
ve çat› yap›m›nda kullan›l›rd›. Dahas›,
topraktan ç›kar›lan kil bir süre k›vam›n›
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bulmas› için çukurda tutulur, sonra ge-
ometrik kal›plar içinde ateflte sertlefltiri-
lirdi ve en sonunda bu haliyle üst üste
konularak duvarlar örülürdü. Do¤an›n
silinip insan yap›m› bir dünyaya geçilen
süreçte çapl› kereste ve çapl› tu¤la, gele-
neksel do¤ramac›l›k ve duvarc›l›k tekno-
lojilerinin gelifliminde dönüm noktalar›-
d›r. Çünkü yap›n›n iskeletini oluflturan
kereste veya duvarda görünmeyen kuru-
tulmufl kil kal›plar› art›k do¤ay› hat›rla-
tan fleyler de¤il; bir inflaat plan›n›n par-
çalar› ve insan hakimiyetinin kan›tlar›-
d›r. 

Malzemeler yerel kaynakl› ve kulla-
n›lan teknikler kol eme¤ine dayal› olma-
y› sürdürürken, kil kal›p tafl›n, düz ka-
las ise kavisli kalas›n yerini ald›. En-
düstriyel teknolojinin ürünlerinde sergi-
lenen fley halk teknolojilerinin s›n›rlar›-
n› ihlal ediflten ziyade Bat›’n›n halk tek-
nolojisinde bulunan bir arzunun iyice
abart›lmas›d›r: ‹nsano¤lunun yeryüzün-
deki her fleyi kontrol edebildi¤i bir role
kavuflma niyeti. 

Halk teknolojisi ve onun endüstri
taraf›ndan abart›lm›fl biçimi aras›nda
hala bir fark vard›r. Korkunç ve tehdit-
kar yüzüyle göründü¤ünde do¤a, insan-
lar ona saban ve baltalar›yla karfl› koy-
dular. Unutulmamal›d›r ki bu karfl› ko-
yufl kahramancayd›. Ancak flimdi s›cak-
l›¤› ayarlanabilen ofislerde oturup bu en
eski mücadelenin sürdürülmesini buyur-
maksa zalimlik olarak görünüyor. Yine
de bu durum mücadelenin sürdü¤ü ger-
çe¤ini de¤ifltirmiyor. Hangi kesimden
olursa olsun Bat›l› tasar›mc› do¤ay› bir
kaynak ve kafas›ndaki sonsuz tasar›lar›
gerçeklefltirmek için uygun bir araç ola-
rak görüyor. Her kesimden taraftar bu-
lan bu düflünce Bat›’n›n geleneksel anla-
y›fl›d›r. Bu anlay›fl kendini en aç›k flekil-
de insan yap›m› fleylerin esteti¤inde,
tekrarl›, özdefl birimlere duyulan gele-

neksel be¤enide -baca tu¤lalar›nda, çok
katl› binalar›n pencerelerinde-; yumu-
flak, yekpare yüzeylerde- yontulmufl ka-
laslarda, banyo seramiklerinde, mutfal
setinde- belli eder. 

Estetik devaml›l›k de¤iflimi kolay-
laflt›r›r. Kaplama çat› da metal çat› da
yeniyken, t›rafl edilmifl bir yüz gibi ter-
temiz, parlak ve yumuflakt›r. Kontrplak,
tafl kaplama, asfalt, aliminyum ve vinil
(deri, lastik, tahta vb. yerine kullan›lan,
e¤ilip bükülebilir, sa¤lam bir plastik.
Longman-Metro, sayfa 1685) yapayl›¤a
(do¤al›n karfl›t›; yap›lan fley anlam›nda)
duyulan eski özlemin mükemmel örnek-
leri olarak Amerika’n›n taflras›nda me-
muniyetle karfl›lan›yorlar. Atlantik’in
her iki yakas›ndaki temiz, s›ra s›ra be-
ton binalar, zorlamas›z ve do¤al bir bi-
çimde temiz, birbirinin efli tu¤la ve ah-
flap yap›lar›n yerlerini alarak k›rsal ke-
simdeki inflaatç›l›k yöntemlerini geniflle-
tiyorlar. Appalachia k›y›lar›nda bir kör-
fezde park edilmifl, fabrika ifli karavan
ev, el yap›m› öncüsü tahta kulübe gibi
gösteriflli; varl›¤›n› belli eden derli toplu
biçimiyle manzara içinde yerini alm›fl
duruyor. 

Gelene¤e ra¤men deneyim kesinti-
ye u¤ruyor. Do¤an›n uzaktan uza¤a fet-
hi ile gö¤üs gö¤üse fethi ayn› fley de¤il.
Baltayla yonttu¤um tomruk da, çelik çu-
buk da tabiiki yapayl›¤›n esteti¤ini tafl›-
yor. Fakat kesip devirdi¤im ve yontarak
düzeltti¤im tomruk benim için bir zafer-
dir. Bu eylemimle do¤ay› dönüfltürdü¤ü-
mü ellerimde hissediyorum, güçlü oldu-
¤umu duyuyorum. Ancak baflka birileri
taraf›ndan topraktan ç›kar›lm›fl, ifllen-
mifl ve ayak bast›¤›m betonun içine yer-
lefltirilmifl çelik çubuklar flahsi deneyim-
lerimin öyle uza¤›nda ki bana pek fley
söylemiyor. Dahas›, asl›nda bana duyur-
du¤u tek fley ne kadar da güçsüz oldu-
¤um: Denetimimin veya kavray›fl›m›n
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çok ötesinde yükselen bir sisteme ciddi
bir biçimde ba¤›ml› oldu¤umu söylüyor
bana çelik çubuklar. 

Özgürleflme mücadelemizde, k›s›t-
lay›c› koflullardan kurtularak insanl›¤›-
m›z› tüm boyutlar›yla hayata geçirme
çabalar›m›zda paçam›z› bir kapandan
kurtar›p baflka birine kapt›r›yoruz. Do-
¤aya karfl› savafl›m›zda, onu kontrolü-
müz alt›na alma yolunda baflar›ya çok
yaklaflm›flken, bu sefer de kültürün ya-
ratt›¤› ekonomik ve siyasi güçlere tesli-
miyetimizi emreden pahal›, anlafl›lmas›
çok zor ve gizemli silahlara bo¤uyoruz
dünyay›. Atalar›m›z›n yaflad›klar› do¤al
ortamlar›n iflleyiflini anlamalar›, kavra-
malar›yla kültürümüzün iflleyiflini anla-
mam›z› karfl›laflt›r›rsak atalar›m›zdan
hiç de daha parlak bir durumda olmad›-
¤›m›z› söyleyebiliriz. Demem o ki yeni
bir büyü ve korku ça¤›na girdik, giriyo-
ruz. 

Teknoloji tasar›mlar› hayata geçir-
memize yarayan kullan›fll› bir araçtan
daha kar›fl›k bir fleydir. Evrene y›k›c›,
zorlu bir müdaheleyi flart kofltu¤undan,
teknoloji bizden bir tak›m çok zor soru-
lar›n yan›tlar›n› bekliyor. Bu sorular›n
bir bölümü evrenbilimsel sorulard›r. ‹s-
ter bilimsel, ister dinsel bir dille ifade
edilmifl olsunlar evrenbilimsel yan›tlar
temel ilkeleri, insan›n dünyadaki yerini
ve y›kararak yaratma hakk›n› baz› flart-
lara ba¤layarak, aç›k seçik belirtiyorlar.
Bir evrenbilimsel formülasyona göre ev-
rende insan büyülü bir yer iflgal eder.

A¤açlar, kayalar ve bizzat evrenin tümü
etkin güçleriyle canl›d›rlar. ‹nsanlar aç
hayaletler ve kurnaz cinlerle dolu bir
dünyada yaflarken, yat›flt›r›c› bir tekno-
lojiye ulaflmak için dua ve büyülerini,
yetenek ve yöntemler ile harmanlar.
Böylece ürettikleri fleyler bir sayg› ve
hayranl›kla kar›fl›k bir korku uyand›r›r.
Baflka bir evrenbilimsel gelene¤e göre
ise tanr›lar insano¤luna hükmetme gücü
ba¤›fllam›flt›r, ya da baz› insanlar hük-
metme hakk›n› ya cesaretleriyle ya da
hileyle ele geçirirler. Bu insanlar›nki ita-
at ettirme teknolojisidir. Kültür ve do¤a
ayr›m›n› derinlefltirerek bu anlay›fl do-
¤a-kültür ayr›m›n› net bir biçimde tafl›-
yan ürünler ortaya ç›kar›r ve hiç görül-
medik bir biçimde çevre felaketlerinin
artmas›n›n sebeblerinden biri olur. 

Teknoloji evrenbilimsel baz› sorula-
r›n yan›tlar›n› istedi¤i gibi politikaya
iliflkin baz› sorular da sorar ve yan›tlar›-
n› bekler bizden. Bu sorular›n yan›tlar›
do¤ay› kar›flt›r›p bozarken, insanlar bu
bozulmalar› gidermek için kendi arala-
r›nda düzenlemelere giderler: Çal›flmak
için bir iflgücü olufltururlar ve do¤ay› de-
¤ifltirenlerle bu de¤iflikliklerden istifade
edeceklerin aras›ndaki iliflkileri düzen-
leyecek yap›lanmalara giderler. Çifte an-
lamda kültürel bir olgu olarak teknoloji,
hem insan›n evrendeki yerini tart›flan
hem de insanlar aras›ndaki güç iliflkile-
rini inceleyen kuramlar›n ›fl›¤›nda daha
iyi anlafl›l›r. 
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