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Yap›lar da fliirler ve törenler gibi
kültürü yapan ö¤elerdir. Yap›lar› tasar-
layanlar yapt›klar› ifli farkl› farkl› ussal-
laflt›r›r. Kimileri yaflad›klar› yerde ve
toplumda bu ifllerin çok eskiden beri böy-
le yap›ld›¤›n› söyler. Kimileri ise yapt›k-
lar›n›n bilimin evrensel kanunlar›n› aç›k
ve do¤ru bir biçimde yans›tt›¤›n› ileri sü-
rer. Ama hepsi de kendi küçük deneyim-
lerinden yola ç›karak bir fleyler yarat›r-
lar. 

Her mimar güzellik, fiziksel rahat-
l›k ve toplumsal uygunluk anlay›fl›n› ko-
flulland›racak belli bir mimari ortama
do¤ar. Mimarl›k bilgisi ile kafalar› dol-
durulmadan önce gözleri görmüfl, elleri
dokunmufl ve zihinleri gördükleri man-
zaralar›n bütünlü¤ünü anlamaya çal›fl-
m›flt›r. Bu s›rada mant›ksal s›n›flamala-
ra tâbi tutmadan yaflant› parçac›klar› bi-
riktirmeye bafllarlar. Ana baba kuca¤›-
n›n yumuflakl›¤›ndan ve koruyuculu¤un-
dan kurtulup, düfle kalka d›fl dünyaya
aç›l›rlar.Burada kendilerini evde hisset-
meyi ve bar›nmay› ö¤renirler. Bu ilk de-
neyimler bellekteki ba¤lant›lar›n özünü
oluflturur. 

Diyelim ki bir ev yap›lacak ve o evi
yapacak olan benim. O zaman orada k›r-
m›z› renkli kil ve etrafa saç›lm›fl solgun
kalas yongalar› olacakt›r. D›flar›da bir
meyva bahçesi, içeride salon giriflinde

duvara as›l› çifteler yerini alacakt›r.
Pürtüklü çam kerestelerinin üzerindeki
kal›n beyaz boya bana aile oca¤›m› ça¤-
r›flt›racak, köpeklerin havlamalar›n›,
sundurmadaki yafll› adamlar›n yumuflak
seslerini, mutfa¤›n taban›na serili mu-
flanban›n serinli¤ini , k›zaran ba-
con’n›n(özellikle ince ince dilimlenerek
yenilen hayvan›n bö¤ür etinden yap›lan
tütsülenmifl domuz eti) kokusunu hat›r-
latacakt›r. Çevik hareketlerle yerde do-
laflt›r›lan bir çal› süpürgesi eflli¤inde,
Hazreti ‹sa’ya adanm›fl bir ilahinin son-
suz melodisini söyleyen kad›n›n sesinde-
ki ritim dolduracakt›r o yuvan›n her ta-
raf›n›. 

Yafl›m›z büyüdükçe gelece¤e ait pro-
jelere ald›rmadan belle¤imiz dallan›p
budaklan›r. Kültür, içsel bir ça¤r›fl›mlar
kayna¤› biçiminde genifller ve gittikçe
estetik bir düzen kazan›r. Kimi fleyler in-
san›n hofluna gider, kimileri gitmez olur.
Yaflant›lar artarken bellek derinleflir ve
kültür ö¤renmenin etkisi ile daha da
karmafl›klafl›r. 

Bir mimar›n dikkat alan› e¤itim yo-
luyla daralt›lsa bile- ki bu ister bir ma-
rangoz ustas›n›n tozlu iflli¤inde, ister bir
üniversitenin yerleri cilal› s›n›flar›nda
olsun- geçmifl yaflant›lar toptan silin-
mezler. Onlar bir yolunu bulup ortaya ç›-
kana dek beynin ilginç ma¤aralar›nda ve
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kaslar›n eski al›flkanl›klar›nda yaflay›p
dururlar. E¤itim bunlara sadece yeni bir
katman ekler. Ö¤retmen de bilgi akta-
r›m sürecine, ö¤rettiklerinin içeri¤iyle
olmasa bile usulleri, ö¤ütledikleri ve ö¤-
retim teknikleri ile kendi kültürel de¤er-
lerini katar. Ö¤renciler bunlar› ya be-
nimser ya da bunlara karfl› ç›kar. ‹ç dün-
yam›zda yeni fikirler eskileriyle kar›fl›r
veya yanyana varolmay› sürdürürler.
Duyumlarla beslenen zihin, tutarl›l›k
kayg›s› olmaks›z›n oradan oraya gider
gelir. Sürüp giden ö¤renme sürecinde,
planlanm›fl olan tesadüfi olanla karfl›la-
fl›r ve icraat halindeyken, insan›n kendi-
ni tam anlam›yla ifline adad›¤›, yo¤un-
laflt›¤› anlarda çözümler ortaya ç›kar. 

E¤itimin s›k›l›¤›na ra¤men mimar,
ayn› anda hem yetkinleflmifl hem de ka-
fas› kar›flm›fl birisi olarak kiflisel bütün-
lü¤ünü korur. Yap›c›s›n›n bu kafa kar›-
fl›kl›¤›ndan yap›lar da nasibini al›r. So-
nuçta görüntü bakana uygun gelir, çün-
kü yap›, mimar›n mimar olmayanlarla,
yani yap›lar› seyretmek ve onlara girip
ç›kmakla yetinenlerle paylaflt›¤› yaflan-
t›lar› da içinde bar›nd›r›r. fiüphesiz bu
yaflant›lar›n hepsi A’dan Z’ye kadar ya-
p›ya aktar›lamaz, ama aktar›lan da ye-
terlidir zaten. Yap› ifllevini görür çünkü
mesleki prati¤in s›k› rutini ile kültürel
ça¤r›fl›mlar›n gevflek kavray›fl›n› ken-
dinde bütünlefltirir. Görünen mimari
plan, mimar›n kendisinin de benimsedi-
¤i, üyesi oldu¤u toplumun güzellik, top-
lumsal iliflkiler ve siyasi düzenine ait
normlar›n› alttan alta özümsemifltir. 

Mimarl›k bir gizilgücün gerçekleflti-
rilmesidir, bir düflüncenin izdüflümüdür.
Bu dünyadaki fleyler, mesela bu cümle
veya bir saray akl›m›za önce plan olarak
gelir. Planlar belle¤imizdekileri, o anki

mevcut durumun idraki ile harmanlar.
Planlar fleylerde gerçekleflir ve irdelenir-
lerse de¤ifltirilebilirler. fieyler plan olur,
planlar küçük kararlara ayr›l›r ve karar-
lar da niyetlere dönüflür. Ortaya ç›kan
her eser yarat›c›n›n bir yans›mas›d›r.
Eserler gözlerimizin önünde irade ve dü-
flünce gücünün imgeleri olarak dururlar.
Bu aç›dan mimarl›k da di¤er fleyler gibi-
dir ve bu flekilde bak›ld›¤›nda yap› türle-
ri aras›nda bir fark yoktur. Hepsi de fliir
ve ritüeller gibi yaflant›lar›n düzenli bir
biçimde bir araya getirildi¤i kültürel
eserlerdir. 

E¤er her yap› niyetlerin ve koflulla-
r›n çarp›flmas›n›n sonucu ortaya ç›kan
kültürel bir gerçeklikse ve e¤er yap›lar
aras›ndaki farkl›l›klar› kültür ve çevre
farkl›l›klar› yeterince aç›kl›yorsa, neden
baz› yap›lar› halk mimarisi olarak ad-
land›rmakta ›srar ediyoruz? Bu sorunun
yan›tlar› yok de¤il. 

Sadece birkaç yap› çeflidi tam ola-
rak çal›fl›lm›flt›r. ‹hmal edilmifl bir mi-
mari türünü dünyadan soyutlay›p ad›na
halk mimarisi dedi¤imizde, onu irdele-
mek için ilk ad›m› atm›fl›z demektir. Bu
adland›rma bilinmeyenden bilinene ge-
çifltir. Halk mimarisinin çal›fl›lmas› in-
sanl›¤a ait bilgilerimizi azar azar da olsa
geniflletmenin bir yoludur. Yapt›¤›m›z ifl
fludur: Yap› sanat› hakk›nda tam bir res-
me ulaflmak için daha fazla yap›y› ince-
leme alan›na almak ve böylece insanl›-
¤›n daha kapsaml› bir biçimde çal›fl›lma-
s›na katk›da bulunmak. 

Yap›lar› [incelemeyi] savsaklama-
n›n de¤iflik nedenleri vard›r. Baz›lar› ta-
n›mad›¤›m›z yerlerdeki insanlar›n egzo-
tik ürünleridir. Baz›lar› da vard›r ki, on-
lar bildik tan›d›k, hatta çok iyi bildi¤i-
miz yap›lard›r. Sürekli yeni bir kanoni-

Y›l: 15  Say›: 59

74 Millî Folklor



Y›l: 15  Say›: 59

Millî Folklor 75

k›l an›t için dikkatini cömertçe harcayan
mimarl›k tarihçisi de muhtemelen ciddi
bir çal›flman›n konusu olmayan bir evde
oturuyordur. Baz› yap›lar›n neden çal›-
fl›ld›¤›n› ve di¤erlerinin neden çal›fl›lma-
d›¤›n› durup düflündü¤ümüzde, büyük
olas›l›kla ‘çünkü baz› yap›lar önemlidir
baz›lar› da de¤ildir’ gibi bir aç›klama ge-
lir akl›m›za. Bu aç›klaman›n ne kadar
bofl oldu¤unu anlad›¤›m›zda, önemli sa-
y›lan binalar›n, görkemlilik, belki de ori-
jinallik gibi k›ymet verdi¤imiz de¤erle-
rin sergilendi¤i yerler oldu¤unu, önem-
siz say›lan binalar›n ise henüz takdir et-
meyi ö¤renemedi¤imiz baz› de¤erleri
yans›tt›klar›n› fark ederiz. Yani savsak-
lama bilgisizli¤in bir iflaretidir. Tekrar
etmem gerekirse, adland›rma bilinme-
yenden bilinene geçifltir: Baz› yap›lara
halk mimarisi diyoruz, çünkü onlar aka-
demide kabul gören de¤erlere yabanc›
de¤erleri içlerinde bar›nd›rmaktad›rlar.
Halk mimarisi olarak vas›fland›rd›¤›m›z
yap›lar, s›radanl›klar› ve geleneksellik-
leri ile basit akademik planlarda bask›n
olan ayr›cal›kl› ve ilerlemeci varsay›mla-
ra karfl› dururlar. 

‘Halk’ mimarisinin farkl› bir mezi-
yeti daha vard›r. Bu tür mimarinin çal›-
fl›lmas›, bütünselli¤e yapt›¤› vurgu ile
kültürel çokseslili¤i destekler. ‹hmal edi-
lenin çal›flma kapsam›na al›nmas› ile
farkl›l›k ve çokseslilik gerçe¤i gözler
önüne serilir. 

Mimarl›k çal›flmalar›n›n bir önem-

li binalar kanonu yaratmak için neden
sanat tarihi çal›flmalar›n› taklit etti¤ini
merak edersek e¤er, birazc›k düflünmey-
le bir dizi neden bulabiliriz. Nedenler-
den bir tanesi çal›flma yönteminin kolay
olmas›yla ilgilidir. Birkaç binay› ve mi-
mar› seçip, onlar› zamandizinsel olarak
çal›flarak tarihçilerin büyük adamlar› ve
olaylar› inceleyen kolayc› yöntemlerini
uygulayabiliriz mesela. Fakat halk mi-
marisi çal›flmalar› bütüncül bir bak›fl
aç›s› benimsemekle ve mevcut çeflitlili-
¤in fark›nda olmakla bizi daha iyi tarih
yöntemlerine do¤ru yönlendirir. Bu yön-
temler varoluflsal düzlemde eylem üze-
rinde yo¤unlafl›r ve bizi çok katl› bir za-
man kurgulamas›na götürür. Baz› yap›-
lar› halk mimarisi olarak nitelendirme-
miz, asl›nda tüm yap›lar›n do¤as›nda
kültürel ve tesadüfi ö¤elerin oldu¤unun
alt›n› çizmek içindir. 

Sonuç olarak halk mimarisi çal›fl-
malar› önerdi¤i ölçütlere göre yap›lar› s›-
n›fland›r›rken, yaklafl›m›nda her zaman
yap› dünyas›n›n bütününü dikkate al›r.
Yani, bu yaklafl›m bütünsellikten yana-
d›r, çokseslili¤i kabul eder ve insanl›¤›n
yeryüzündeki hikayesinin daha güzel
anlat›mlar› için yap›lar›n tan›kl›¤›n›
kullanman›n yollar›n› araflt›r›r. Gelecek-
te kullan›mdan düflecek olan ‘halk mi-
marisi’ terimi, flimdilik mimari nesneleri
gün ›fl›¤›na ç›kar›p anlamlar›n› ö¤ren-
mek istedi¤imiz zaman baflvurdu¤umuz
bir araçt›r. 
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