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Metal çat› yaﬂad›¤›m›z zamana
uyuyor. Yaﬂad›¤›m›z zamansa para gerektiriyor. Ufkun öte ucunda bir fabrikada imal edilip tren ve kamyonlarla taﬂ›nan çat›l›k metal tabakalar kazand›klar›
paralardan bir k›sm›n› biriktirmeye zorluyor insanlar›. Bu insanlar yüzlerini bile görmedikleri kapitalistlere para basan dev makinenin birer küçük diﬂlisine
dönerek maaﬂl› iﬂlere çekilmiﬂlerdir. Günün büyük ço¤unlu¤unu evlerinin d›ﬂ›nda geçirip günün sonunda yorgunluktan
pestilleri ç›kan bu insanlar›n, s›cak sohbetlerle kurulacak arkadaﬂl›klar için zamanlar› yok. Tar›msal ürünler karﬂ›l›¤›nda evlere çal›ﬂmaya gelen çat› ustalar› bir zamanlar böyle arkadaﬂl›klara da
vesile olurdu.
Dam kaplamac›l›¤›n›n biçimlendirdi¤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, ‹rlanda’da da insanlar zamana ayak uyduruyorlar. Malzemede dayan›kl›l›¤›, yaﬂad›klar› yerlerden çok uzaklar›ndaki üreticilere güvenmeyi ve uluslararas› nakit
ekonomisine kat›lmay› seçiyorlar.
Rahat bir yerden konuﬂan aﬂ›r›
ﬂüpheci veya aﬂ›r› duygusal bir gözlemcinin bak›ﬂ aç›s›ndan de¤il de, o hayat›
bizzat yaﬂayan insanlar›n bulunduklar›
yerden bakarak durumu ﬂöyle özetleyebiliriz. Yerel malzemeden yabanc› malzemeye 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 verdi¤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 dengeleniyor olmal›.
Tüketici olmay› seçen kiﬂi hayat›na
yeni bir yön veriyor demektir. Hassas
bir yerel hiyerarﬂi temeline dayanan
komﬂuluk ba¤lar›n› reddederek Ballymenone’l›lar›n tabiriyle denizdeki kum
kadar çok paras› olan insanlarla kendini
karﬂ›laﬂt›rmaya baﬂl›yor. Bu arada kaybedilen güvenlik duygusu olurken, kazan›lan tüketim mallar›n›n her nas›lsa bilançoyu dengeye getirece¤ine dair duyulan umuttur.
Malzeme seçimini anlamland›rmada toplumsal ve ekonomik koﬂullar›n oldu¤u kadar çevre koﬂullar›n›n da etkisi
vard›r. Fakat oyunun kurallar›n› çevre
belirler. Dar alanlarda yaﬂamay› beceren insanlar çevreyi tan›rlar ve bu arada
iﬂlerine yarayacak en do¤ru malzemeyi
do¤adan seçip almay› da ö¤renirler. Çevreyi eni konu biçimlendirerek mimarl›k
denilen etkinli¤in göze batmas›n› da önleyen malzemelerin en temel meziyeti,
iklimi de¤iﬂtirebilme güçleridir. Bu, kültürlerin 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›lardan 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 örtüsüyle uyumundan hararetle bahseder. Ona
göre bu evler, a¤açlar ve kayalar ile kar›ﬂarak çevrenin adeta do¤al bir parças›
olmuﬂlard›r. Campbell’in, benim ve as›l
önemlisi evlerine bu görünümü kazand›rmak için emek harcam›ﬂ insanlar›n
gözünde bu ‹rlanda evleri yörenin güzellik 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 parçalar› ç›kard›klar›ndan, yörenin en beyaz
ve en parlak kireç boyas›n› elde etmek
için bu parçalar› kaynar suya att›klar›ndan 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 olarak kireçle boyarm›ﬂ. Bu kasaban›n havas› nemlidir. Çamur içindeki yollar tekerlek izleriyle doludur. Nem ›ﬂ›¤› emip
havay› karart›r. Ballymenone’de insanlar kendilerini kuﬂatan bu dünyay› sert
ve durgun olarak tan›ml›yorlar. Yumuﬂak, 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›¤›ndan ç›k›p gelmiﬂ bir gözlemcinin halk
mimarisinde do¤al bir ﬂeyler bulmas›
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anlaﬂ›labilir bir ﬂeydir. Do¤a ile sürekli
mücadele içinde olan insanlar›n da do¤an›n sertliklerini yumuﬂatmaya ve donuk yüzünü canland›rmaya çal›ﬂarak
onu fethetme çabalar›, yani do¤al olan›,
yapay bir ﬂeylere dönüﬂtürme istekleri
de ayn› ölçüde anlaﬂ›labilir bir davran›ﬂt›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 simgelerini yaratmak amac›ndad›rlar. Beyaz parlak ev, üzerinde yükseldi¤i topra¤› fethetmiﬂ ve ona insani bir damga
vurmuﬂtur.
Yerel malzeme ve ellerimizin dokunuﬂlar›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 zenginlik ayn› yöre içinde el de¤iﬂtirirken bu
üç aktörün birbirleriyle olan iliﬂkileri
ayn› zamanda do¤al çevreyi, sosyal düzeni 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 koruyan 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 malzemeye dayal› teknolojiler de varl›klar›n› dünyan›n birçok yerinde, hem de etkili bir ﬂekilde sürdürüyorlar. Bu konular
hakk›nda düﬂünürken bu ayr›m› es geçmemek önemlidir.Yaln›z bu ayr›m›n keskinli¤ini de abartmamak laz›m. Zira
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halk teknolojileri ve endüstriyel teknolojileri aras›nda kulland›klar› kaynaklar
ve toplumsal örgütlenmeler bak›m›ndan
farklar olsa da, do¤aya yönelik tutumlar›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, dinlenmek, güneﬂte yanmak, böcekler taraf›ndan ›s›r›lmak, belki de do¤ada tanr› gibi
bir ﬂey bulmak için a¤açl›k alanlara kaçarlar. Görkemli bir kamp inﬂa etmek
için kütükleri yuvarlayan tatilci-sporcu
kiﬂi, kütüklerin yuvarlakl›¤›n› ve rengini bozmak istemez. Kolayca seçilebilen
budak ve yumrular›yla kütükler hala
a¤açlara benzerler ve tatilci- sporcu kütüklerin ya¤mur, güneﬂ ve rüzgar içinde
do¤al renklerini -sevdi¤i gümüﬂ renginikazanmas›n› seyreder. Do¤an›n bir parças› olarak tatilcinin yazl›k evi tarihe,
yani en baﬂ›ndan beri Amerikan bilincinde sa¤lam, mitolojik bir yeri olan tahta kulübeye de gönderme yapar. Ama bir
farkla: ‹lk kulübe yap›mc›s› ormana uygarl›k yaratmaya gitmiﬂti.
Etraf›nda yüce, göz alabildi¤ine büyük ve tehditkar bir yabanilik uluyordu.
A¤açlar› kesip devirerek, devirdi¤i a¤açlar›n dallar›n› keserek, çekül do¤rultusunda havaya kald›rarak ve uçlar›n› t›raﬂlayarak; cesaretle bu yabanili¤i parça
parça ediyordu. Kütükler aras›nda kalan boﬂluklar› hartama veya taﬂlarla
dolduruyordu. Sonra bu dolgu maddelerinin üzerini kireçli balç›k ile s›vayarak
bütün bu do¤al maddeleri gerçek, pürüzsüz duvarlara dönüﬂtürümüﬂ oluyordu.
Ormandaki a¤açlar sald›r›ya u¤ruyor,
yar›l›yor, parçalan›yor ve böylece kafas›ndaki plan ad›m ad›m gerçekleﬂiyordu.
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A¤açlar önce boylu boyunca topra¤a düﬂürülüyor, sonra havaya dikiliyorlard›.
Dikey bir pozisyondan ufki bir pozisyona
getiriliyorlard›. Do¤adan kopuﬂun keskin 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, koruyucu amaçl› bir kat kireç boya veya padavra tahta kaplamas›yla sa¤lamlaﬂt›r›l›yordu. Restorasyon iﬂinde çal›ﬂanlar
evi ç›plak b›rakacak ve çürümesini h›zland›racak bu tür koruyucu d›ﬂ tabakalar› söküp atma e¤ilimindedirler. Koruyucu tabakalar›n sökülmesi bu evlerin
basit ve kaba oldu¤u imgesini yaratarak
restorasyoncular›n ilerlemeci dünya görüﬂlerini 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, ‹ngiltere ve ‹rlanda’n›n uysallaﬂt›r›lm›ﬂ
manzaralar›ndaki baba ocaklar›n› hat›rlatan kireç boya ve padavra a¤aç kaplama, kulübeyi yapan›n geliﬂmeye duydu¤u umudun da bir ifadesidir ayn› zamanda. Kulübeyi yapan dünyay› güzelleﬂtirmek, 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 çiftlik evi inﬂa ediyordu.
Endüstri Devriminden çok önce Bat›’da teknolojiler geliﬂmiﬂti. Uzun uzun
kavaklar kesilip düzgün, dikdörtgen kesitli kerestelere dönüﬂtürülüyorlard›. Bu
keresteler yap›lar›n iskeletlerinde kullan›l›yordu. Kaplama için kullan›ld›klar›nda a¤açlar testere ile kesilip ayn› boyutlarda düzgün tabakalar haline getirilir 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›

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2006, Y›l 18, Say› 69

bulmas› için çukurda tutulur, sonra geometrik kal›plar içinde ateﬂte sertleﬂtirilirdi 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, geleneksel do¤ramac›l›k ve duvarc›l›k teknolojilerinin geliﬂiminde dönüm noktalar›d›r. Çünkü yap›n›n iskeletini oluﬂturan
kereste veya duvarda görünmeyen kurutulmuﬂ kil kal›plar› art›k do¤ay› hat›rlatan ﬂeyler de¤il; bir inﬂaat plan›n›n parçalar› ve insan hakimiyetinin kan›tlar›d›r.
Malzemeler yerel kaynakl› ve kullan›lan teknikler kol eme¤ine dayal› olmay› sürdürürken, kil kal›p taﬂ›n, düz kalas ise kavisli kalas›n yerini ald›. Endüstriyel teknolojinin ürünlerinde sergilenen ﬂey halk teknolojilerinin s›n›rlar›n› ihlal ediﬂten ziyade Bat›’n›n halk teknolojisinde bulunan bir arzunun iyice
abart›lmas›d›r: ‹nsano¤lunun yeryüzündeki 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 tehditkar yüzüyle göründü¤ünde do¤a, insanlar ona saban ve baltalar›yla karﬂ› koydular. Unutulmamal›d›r ki bu karﬂ› koyuﬂ kahramancayd›. Ancak ﬂimdi s›cakl›¤› ayarlanabilen ofislerde oturup bu en
eski mücadelenin sürdürülmesini buyurmaksa zalimlik olarak görünüyor. Yine
de bu durum mücadelenin sürdü¤ü gerçe¤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 olarak görüyor. Her kesimden taraftar bulan bu düﬂünce Bat›’n›n geleneksel anlay›ﬂ›d›r. Bu anlay›ﬂ kendini en aç›k ﬂekilde insan yap›m› ﬂeylerin esteti¤inde,
tekrarl›, özdeﬂ birimlere duyulan gele-
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neksel be¤enide -baca tu¤lalar›nda, çok
katl› binalar›n pencerelerinde-; yumuﬂak, yekpare yüzeylerde- yontulmuﬂ kalaslarda, banyo seramiklerinde, mutfal
setinde- belli eder.
Estetik devaml›l›k de¤iﬂimi kolaylaﬂt›r›r. Kaplama çat› da metal çat› da
yeniyken, t›raﬂ edilmiﬂ bir yüz gibi tertemiz, 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 örnekleri olarak Amerika’n›n taﬂras›nda memuniyetle karﬂ›lan›yorlar. Atlantik’in
her iki yakas›ndaki temiz, s›ra s›ra beton binalar, zorlamas›z ve do¤al bir biçimde temiz, birbirinin eﬂi tu¤la ve ahﬂap yap›lar›n yerlerini alarak k›rsal kesimdeki inﬂaatç›l›k yöntemlerini geniﬂletiyorlar. Appalachia k›y›lar›nda bir körfezde 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 kesintiye u¤ruyor. Do¤an›n uzaktan uza¤a fethi ile gö¤üs gö¤üse fethi ayn› ﬂey de¤il.
Baltayla yonttu¤um tomruk da, çelik çubuk da tabiiki yapayl›¤›n esteti¤ini taﬂ›yor. Fakat kesip devirdi¤im ve yontarak
düzeltti¤im tomruk benim için bir zaferdir. Bu eylemimle do¤ay› dönüﬂtürdü¤ümü ellerimde hissediyorum, güçlü oldu¤umu duyuyorum. Ancak baﬂka birileri
taraf›ndan topraktan ç›kar›lm›ﬂ, iﬂlenmiﬂ ve ayak bast›¤›m betonun içine yerleﬂtirilmiﬂ çelik çubuklar ﬂahsi deneyimlerimin öyle uza¤›nda ki bana pek ﬂey
söylemiyor. Dahas›, asl›nda bana duyurdu¤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›tlay›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 kontrolümüz alt›na alma yolunda baﬂar›ya çok
yaklaﬂm›ﬂken, bu sefer de kültürün yaratt›¤› ekonomik ve siyasi güçlere teslimiyetimizi emreden pahal›, anlaﬂ›lmas›
çok zor ve gizemli silahlara bo¤uyoruz
dünyay›. Atalar›m›z›n yaﬂad›klar› do¤al
ortamlar›n iﬂleyiﬂini anlamalar›, kavramalar›yla kültürümüzün iﬂleyiﬂini anlamam›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, giriyoruz.
Teknoloji tasar›mlar› hayata geçirmemize 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 sorular›n yan›tlar›n› bekliyor. Bu sorular›n
bir bölümü evrenbilimsel sorulard›r. ‹ster bilimsel, ister dinsel bir dille ifade
edilmiﬂ olsunlar evrenbilimsel yan›tlar
temel ilkeleri, insan›n dünyadaki yerini
ve y›kararak yaratma hakk›n› baz› ﬂartlara ba¤layarak, aç›k seçik belirtiyorlar.
Bir evrenbilimsel formülasyona göre evrende insan büyülü bir yer iﬂgal eder.
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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 teknolojiye 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 hükmetme hakk›n› ya cesaretleriyle ya da
hileyle ele geçirirler. Bu insanlar›nki itaat 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 görülmedik bir biçimde çevre felaketlerinin
artmas›n›n sebeblerinden biri olur.
Teknoloji evrenbilimsel baz› sorular›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 aralar›nda düzenlemelere giderler: Çal›ﬂmak
için bir iﬂgücü oluﬂtururlar ve do¤ay› de¤iﬂtirenlerle bu de¤iﬂikliklerden istifade
edeceklerin aras›ndaki iliﬂkileri düzenleyecek yap›lanmalara giderler. Çifte anlamda kültürel bir olgu olarak teknoloji,
hem insan›n evrendeki yerini tart›ﬂan
hem de insanlar aras›ndaki güç iliﬂkilerini inceleyen kuramlar›n ›ﬂ›¤›nda daha
iyi anlaﬂ›l›r.
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