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İİİffiARLİKVETA

Bıırtrıııı Rııdltoı Mlmaılar. insanlann
ijzct blr ıt]rü.ltgtnç bbkabltbya ıla gnırı
glbi haraketlerl, Iıasnlıkian y& {iaw,a-
n$ biçlmleri van Genel]iiü* /aldşrrürr,
havalı, giyimlerlne düşkün biraz da
nıağflırlar. §ık seyahst,edeİİff ve kend{
aİaİannda çeŞİtlİ bahiüneleİİe tfrlefLry
sühbetlaflne ı]alarIaı. §İz mİmarlara
na§rİÖafuJ,oİ§ u fi ıız? Bİ r k rs m ffİl, İ,a ıü ıs ı-
Wüııeğİımİ?
}ıçn Lohowliı: Çok azını lanıt]m,..
sadece Am erlkah m l m a iliı r, m İ tanıısınız?
Ilı Hayır. B!rkaç İalyan üimaı lailıdim.Ayri-
ca bşşka ülkelerden mimariarıa da tünıŞtlrn.
0nlarla ilgili gözIemierinize Ra[ıhyorufi]. Zat€n
mimar]aıın rni}liyetie|i önenıli değil, onlarin
iniın;ır rılına]arı ön,qmji" li!ınar oldukları için
lıiüiılerine beıızerleı. Ayrııa dı çck ta§rılan-
ııişiiı rdır.
lTc},J *a§İgdlrof cİİğ İiJ ı
Füı §ah!p olduklırı iıic h!i.şeyi, nıese]a 80çiarı-
ıi bi!e, l€§adüfr hii.*iimaziar. Ayrıca, tıpk: be-
ııiın gibi, ı.üıı rJeı!ııiiğiyieyüzeysel olana ilgidu-
yaıicı,.
slzcc neden?
FEı Bence, b-ı..ı, heşeyden önce oniaıin mimar
oimak islemelerini beIirleyen düıtüden karv-

nai(ianlyon Bu aızu, nu dürtü, göı§el çevıeyi
denetilıı alıtna aimayü ia§at,İıyol.
Pekl ınlmariırın top}ırrnsa] yaşamda liael
ılışkrınhkları vaı nıııIıı slzcı:? Mescla özel
İakaııtal ara gİıIeıI er ın I?
Fi,ı Galiba mirnarlaıın büyükbirkisnıı, ben te-
i.ıi şiıııtJi [ıuıııia taü}ldiğiın ınimaı,lardan şöze:
diyoıum, nodaya uyaf. Bu nedenje de rnoda
olan |0kanİ.:!l.]ıa gıd€İler. Ama bil ıüı jOiianta-

lar Jinyanın lıangi ülkeİindeolursa 0]sL!n, hep
Lirbirirıin aynıdıı. lvlimarlaı, bence sıraiııın in-
saniar değil. Ustelik, minıarİar, süı,ek]i cjarak
kcndi arciarında ı,ekabet, erjen SanarcliaL B,J

tiilde [ıaşka biısenatçı €rubu düşünön jjllüiün.

Çünkü, kuşkusuz diğer sanat4ıiaı v6 saılaıçi
grüpıart da §ürekli olarakyanş ve ıekabe[için-
cş ama onlarınkitlaha çok psikcloiik. Mimarlal
ise kelimenin gerçek anlamıyIa sürekii 01arak
vc doğ.udan doğruya hepya rışmanın içinde}er.
Ozel bir proie lasar]amaya çalışan mimaılar,
ı]pıiü pistteki al,]etlel gi bı yarüş ve rikabet, içen-
dt!eı. Mirnaride kazanmak esa§tır. Yati yaptı.-

ğlnız pro|e iİe işİ kazanırsınlz; bu da bir diğer
nlimarln işi kaybö',mesi demektir. Mesela bu

§öylediğim, ressamiaİ ya da başka lıir sana4ı
gıubu için geçerli degildir. tşıe Lıelki de bu yiiz-
den ın!marlararasındaki ilişkiier diğermeslek-
iere oıaııla daha yoğunduı mirrıarlar sürekii
0İarak me§lekdaşlaı,ıyIa arkadaşiık ederken,
onların neler yapııklarını da izleıniş oluyorlar.
Bu arada rninıariarın büyük bir bölümünüı,
€erÇOkt€n yapmak isıediklerırii gerçekleşıirc-
medikieri de doğru. Bunu sadece yaıışırıa ka-
zaımak an]amında Söyİeaıİycrum, genel ola.

ıtk yapmak isieeiikleıini ;yapanadıkiari anla-
minda söylüyOlun. En beşit jnde n mimaıin çİz-
diği lasarırnın uyg,,ılanabilınesi için çeşiıii ma-
kamiardan izin a]mak ge|eki},cr, Ama meseia
bir yazar, öykü ya da rcn,ı:ın yızınak için heı-
hangi bir yerden izin alrıak zorunda değil,
Yaa, yazar ıIa yazahiiiı ıiı: yaymlayaınaz,
Fl: Yazap _vazü p da yayı nı ia maz, re j]s3 [ı} ta b}ö
yapar da sergilemez ama niimar i:ıaşkaların-
cian izin almadıkça !şiniy,apamaz, Çünliiİ 0lin"
da çok büyük bir sermaye, çokbiiyük biryatıfını
§öuk0nu§ır. Bu durum bana çokzorge!iyorve bu
durum nede niyle mjmarlarda bjrerişadamıol-
mak zorunda kalıyoılar.
ğver, ırılmenlaı" bu açıdan blı:az Rljnesans
ı]önenindakl lnsanirr ğbi aimak zorıınila
kaİı oılar,Iİem §onsrçJ, İıem ylli! etİcİ heİn
da aydın aiınak soflrndsia4 &ısacası çof<
k a r ı ş ık b I r Rl m I i ğ e ğüınji*ıııelr roıurııialar.
FL: Eveidoğru. l-iaıİa bazen dünyadaili en köiij
insanlara bile iyi davrannak ıi;rundaiar. Bu
d6diğim, re§§arnlar lçin tl+gıçeı)i ama b*]klde
Iesşaml8r zaıen doğal oiaı,ak i:u üj*vısıış biçj-
minö yaıkınIar.
pek] miınariar slzce ııeıien mada a!ıiuiar?
ELı Medyaiar sayesinde galİba. Kiıle İlerişim
araçlarının lıugünkü kadaryaygın olmadığı dö-
nemlsrde, mirnaliük ya da dekorasyonla ıigiii
yayınlar sadece bu alandoki prolesyonei!er u-
ıafından lzlenirdi. Dğişen şu:Tiikeilm t]Oplümu
kendi bünyesi içineyspİ tük€İ'!ııini dedaİüiİ 0İti.
Eskiderı lnsaniarsadsce aya kkairı ve ğlbi§e sa-
iln ahrdı, biısüre sonra aynı şekilde salın al$a
iigileri Iıinaları, yapıiari da içeıme;,c -haşlaıiı.
Bu nedenle de bugün artık bir surü üli(ede mi-
parlıkla ilgiIidergi!eı,yayırılanıyor. Bıı yayınlar
aslünda tüketiöiye yönelik tieı,giier. Ama m!-

ınarlık imajının [ükştimi ile i-ıriğ]alJlk İük0tini
birbirine zıı şeyier...
Mlınarlık lmaJının tİİkcıİmİnden Encckı
dünemde, insaniar kandi *zlcriııl ya da çev-
rcIeılnl dilzenieyebllecekierine lnanmı-
yaİİaİdı,
FLı Flve! bu göz|eminizdoğıu.Ama İşin biryö-
nü de, s]radan insanlara bu konuıie liiıir sahibi
olmasını sağlayan demOkrasinln rşiıi, geniş ta-
nımı, Adil bir ıopiurnda, şıradaı iısanIarın mi-
marlık konusunda bir fikirleri olmayacakh,
böyle bir fik!r sahlbl olmaya hak ka2anamaya-
,cakiardı.

Anl ıınadını. Nc demek isiİyonınuz?
rtı Bu söyledikleıim Amerlka lçin eeçedi.
Amarika'daki bazı §tnıilariçin geçeıli, ama öyle
çokyüksekgelirli sınıflar için cieğil, Belki de or-
ta sınıfın ü§ü ke§imi açl§ından, mimaılük hak-
kında konuşmak, çevreyi değişıirrneden mi-
marhğa ilgi duymak tnpluınsal bir şey... Biraz
da modayı takİp etrriek gibi bi| şey.
İ t gtnç LIlmarI ık eskl d en, i n s uıI ann ki şl s ei
yilşanİJ§Ifldıı tl]ket]mln blrungunı, hlr aIa-
nı dğllıİ|. Itrİç bİ}yİe o.lınaİnlŞl,r. Halbııkİ
şlnıdl,., ı

I

fi!{onuşnslıı:rrdtı mİnıaş vş
iesarımtılşrlo, ınimaıfufo rre
*cgcııım üıerine düşünenleıle
yğpıİınış fbozen de blzİm ş*.
pntcığımıı} koııuşmaittr yeRE"
iııenk. Bu konuşrıııieşğş ışi.
mĞılık/i€ı§cıım korıııİbıındş
biı "i«oıtuşıRğ orİcını.' triuş*
*gşmşk isiiyoıuz. Niyeüinnİx
ııılıncır|ığın, tğ§üıııaın e!§ımdeş
yo*Gıı, göıünmeyen, bilinnıe.
yeü dtişıiin§ei ve inıani yuıtie-
tı erlny« çıiı*rimui*,. iJllnrugş"
iık l*şsıarrm iıcıvrçmiş*ıııııç fu i-
ieşenieıini, felsefesini, yön=
*ernlerin§" ıtiye ve nğcıiını ğtr-
inyu [«oşprııeık.
"Konuşmcişr" kendi mğ§ffierE:ğü
ve iagcırın ırıtİuyışııaıx doğ.
ruliırEumdş ıeçiiğiıniı kaxnıcş-
nııaicıçdgn oİeışacıık" Ue b*ik§
böylece konuşeıbiletoğf mia
orişk kşnııiarıınıE ğrİğ*§k"
Fıİ El,ğt,şjmdi;i3e ıltlu. Çünkü Şinıdi böııle biı
iş alanı var, çüıkü §jnıCi n]ecrıi]ar var, c|inkü
kltle llellşlm aıııçJırı vaı,, vei deı,gileı vıı.
I}elkl de lnsaniarın şlmılllerulc kcndi}ı:ıjııi
t xİİmı l a m ayg l h r1 s,a ç İ ıı n v a n,,
§L: Bu söyieıiiğiniu flcğrü.,, IJOğrilydu ım* ar-
tık deği|^ Duriıııı şiüd! mOd0 t€sar]İ]cı].]r,rn)İikj
gibi, Yani, şiındı Lıunrian beikj onireş yil krCaı]
iince. Amerika'du orta sınıfın ti§ı ks.jm meil-
supiaı,i, *lbise alırken. iısaı,ııiııiııii-ı ıdıni be-
kıp seçmeıııi gii;*i|ııiı;i. Giı!tr i:ızi i-,.ıiiıi; jüi:-
kan ya ılı btıliklıı,ıj.]ı ıjış,ı{r],i§ yapa*lardı.

Şiıiıdiyse nereıi*:jıf. i:ıj'ii]1 üil(rıirı ıüiısiı ıno-
__da iaşaıımcilaı;ııııi iı;ı*iııini lıii!yeı. l!{ııCa ıı.-
'saı,;mCı iiııi çOk rnüşi tiı ;iı.-ı ıı jıİ 

"b jıjıılaı Eı,
ı,ıoda iie nıirnaı.iar v* ııiniarliğa yiinelik nışdiı
arasında gğfçekien çok küçük bir iark yar, i,ii-
maılık morlesi daiıa cirldi ya da iialıa anianiı
bİr şey ıieğil. Şiııdi bakıycrsunuz, kİtje iletişim
ıraglaıı sayesinde lıeı şey biıbiriyle bağlanlı]ı.
fulimaıl;ğın ınoıia rıiı,ıası asiında eskld"ıı rı!.
marlalin ütopi}i bir düşüydü. Bu diiş şirndtgs|-
çek oldu. Ama tahayyüi edilenıie;ı ıje köı,j bjı
durun yaraıil bu düŞijrj gD.çekieşmesi,
Ngden?
FLı Çünkü ıiiıCa şindi lriı kit!evar. Kiı!edğci-
ğim cehinde para3İOiın ;nsı|ı!aü., Bı: ceiıi pıı.a|.
insan k!ıİesi, nıiııaılar tarıfındaı eğiıiitİciji , 

::

ki... Aksiıe, !ıima!.!ar, p*ıesi ve fik!ıieri olan, :'

ancak zevki ve bilglsi olmayan bu insan]ar;n
aevk§iz ağırIi!.iı!.: aliıiıda eziltjiltı.
Oı inrı cnzlp bıılııyar mıı,ıı ıı ı z?
FLı Kimi? ,tılimarlııt inı? 3iı]kaç iğne§ini itg!nç
buluyorum.

ül ıe nı esela iıe ğı:nti ! ği niz l k} n im ard an s i|z
edeı misiniz?
§Lı E[tore..- Ben]iı tİnıd]ğln bjınjıiar. Biıde
Miehae] Graveş.,,aı. İkisi ivi aıkadış;iıCır.
l}ıı LkJ aıkaılaşını,ıı, ıı Fk.ı ıi ıışi ıüııı yjrnr§ıfa
ııı i m a r o IaraR d a aI 8ı i a "çaiı il iy tı r ıııusıın u z?
l|Iimaı yüııl t Fını gli r,ı:h i i i,t tır ııı ı ıgı ı n uz?
FLı A r,abİ. Kesin olaııii gıirtbili;yrııunı. Zaıen
onlar çok açık Lıiı şekilde mir,aı, ,ıiıiukiıiıını
sergiliyorlar. Ama ben onları ne |:,,; j.;,:jı |;'-

su nlar. ne yapaı,larsa yapsınlar lıep ş,:ı,ii Orum.
PekI, nı l ııı arl ar, gene| oI a ra R, i i ğ l n ç vıı e a z} p
bir lnsan gnıbu mıı slzcc?
FLı Bir düşüneyinı bakayım.... Yol:, liayır. Pek
d*i]. Şimriiı,ekadarlğn!dığim insınlararısıı-
da en iddia]ı ve en gösıe|işt;. öıi kibirijsi de rji-

1,ebiliriıı rıimıı]ai, oidı;. Hele -haııiaıına }ıiç
knt|anıimaz.
Bei i r} l bi ıl ieri nl d i} ş i} R t ı.eh ıııi *onıışıı;,oıt
sıınuz?

ı{§

ruffiğ§
Freıeı Leboşıriğg iie &limeırişr üızeçine
iıran Letıowiız ı\merika}ı, ünlü bjr dedikoclu yazan, İniya'da yayffn]anar]
Terrazzo Dergisinin yayjn yönetmeıj Barbara Raıiica 'BB İaİiranında
Lelıowitz'/e birkongşna yapil.'rerftzzo'nIJn 2 numara]ı Bahar'89sa;ı]§/ııda
yay]İn]anan bu konuşmayı Ragıp Duran'ıiı çevirisiyle aktarİyarüZ.
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Ettoroİoıtşaş Mhhael 6ıa,ıes

rtı ii(i-üç isim vaı,kalamda, onlara afen Söy-
ledim. Oniaryaratım eylemini çok ciddiye aiı-
yOr.

Şlmdl slzıIcn nılınarlarla İlglıl blr ljykü an-
Iatmanızı lstcşcnı,,,
Flı Biı k€feslnde Michael Gravçş ile birlikıe
Pri nceton Üniversitcsinc ç;il,m işl,i m.'1ıi sonı n-
da öğrencİ lerin pıoioiOlini değclleüidirınck için
iüri tnpianmlşl,ı. Komedi tiyatrosuna gider gİbi

ğıırniştinı bon 0 k)pIanı,iya. Jüriılcki lı!ı,nıimar,
öğrı:nci!e«}cn biıiıin proiosiıi clOşLiıirkeı
şöyle denişti: "Bu prcie (Prtıieyi şjmdi hatürla-
Iniycrun, b!r binı mı yoksa bir oda ını, yoksa
başka iıir mskan mı çıkartamıyorum. Neyse..)
benıedoğru bir ikilik{ıwoness) duygusi,i vermi-
yOı'. Jüri üycsinin lıu açıklaması sa]Onda buz
gibi lıir rüzgarin eşmesine neden olmuştu. Aı-
cak adam "tıvoness" (jkiIik) sözcüğünü lelatluz
edorken, lıen'i'UNUS anladim, Cal!ba benden
başkaları da öyle anlamış ki, şalonda liskoslaı
§ürüp gilli, taa ki tvlictıasl kalkıp da "üçlüğün

l..a§ıil olan ikllik gibi" diycıek yanİış anlaııayı
dilzıltene kıiiıı,.
1,1lınııia yiıı lıiç Şiıü ı'ğa ü{"llıri§ !,şıl?
sı'ı iiiç |la;gıi fiii-]i-ı l!r§üı]İI| oiiııiı.ll. ,.

t's:ki, iüiı, şş;jı,,ı,,,i;a J,t' s,'p*ış cirlğİıliz o]dıı
ıııu?
çl* j!ıi diiı.ürljr, :ır, iti ıjıiı,e ııi yıııiden yanlı-
ııyoı,ı.iriı,*" B)ı,niıı:ıi,qe iji. Btiı ııdiın ,v-eni biı
eİa!,tii]a:il diİi]:ilj1 tn..]a|ı jl]i is{,üamarnişiin,i; jş18-

tıiğinı öyle karışık bir şey de değiidı. Bu sayede
m!rıarla özei bir şoiunum olnıadı. Ama biı ıni-
maria kavga elneye başlamak §On cierece kol-
ay bir işl,ir, fulesela,yal,ak odanızda, başucunıı-
za bilelekt|ik düğmesi koymasinı isileı.sini,.ı, ge-

Ce yatnkl.i] 0kı]ik0n, ı]yumiii( i§İ,rdiğiniııİe, ya-
l,aktırı k*lkmıdan ışıği kapatabiinnek içjn, degi]
in i? Affi a ni iı0 r !.al kı pta, "i.{ayıı o düğne ora-
ya yakışniaz" deı,se. işte size bir kavga nedeni,
A.ma L,ıeııim ır:iııaıiarjı nıesicki ilişkileıim dü-
şük düzeyde. Çünkü onlar}a yoğun ilişkide bu-
lunacak kadar paıam yok,
İ'İııc dc l:Ünİnİıı İç İaıarrüİnnL dckorasya-
nıınu iıir miııara yaiıtümak isrer ıillyıIl-
!2İ??
SLı ü kadaıçıık paraıı cılnıüsıni ]ste rd]m. Aııa
ozaman do çok köLü bırmüşıerjoiiırdum, kavga
ed.eıdiırı. Neyso, bu koııuda endişelenıneye ma-
iıaI yok,çüıkü nasıi ojsa iı kadar fazla Daram 0l-
İıaye0Ek Ve b0n de ınimara eV dÖşel,ıneyece-

ğirı,
11 l nı a ıİ a rı n l k tİ ı] a ı,l a l İ İ ş küert ı c gii çl ü kI eıİ
ncdir?
FL; Bence, nimariarda korkunçaynı zamanda
çokzorbiriktidar ikilemi var. Çünkii bir5,6 ç66n

. kendiieıine iş vo paıu sağlayan nüşte riy!e ilgi-
lenmek zorundalar- Arna biryandan da müşıe-
ri, pafa Vüldiğ; İçingücü kOndi e!indüj Lutl,üğuİa
inanıyoı ve ne yapılması gercktiğini ıniııara
ilikte ei,iiıebilc0eğiıi sanlyor. Mimar, bu r!u-
rtlmda, rnüŞt€rinin zorunlu bir köıülük 0iciuğu-
flij karjı]al gflıirlyor. Sonundı, nüşLeli, palayi
veiön anla ayll] zaııiaıdn kÖ|ü ljavıınan insan

iBılğ§uArnn Ekj[4 lİB9sAYj ı

Philip Johnson 
_

kOnumuna 8iriyor mimafın gözünde. Sorun
benc6 şu: Mimaı müşteri için biı biıa tasarlı-
yOf§a,hem müş[eıi hçrn denıimar, binanın ken-
Cisine ait olduğuna inanıyor. Halbuki gerçek
durum talıi ki böyle deeil. Bu da ikiidar müca-
delesine yol açıyor. Bir de mimarlar, kamu bi .

nnlan ıasarlodıklorı zaman, hcyr:tledc konııs-
ytınlarla uğraşmak zorunda kalıyoı,laı,. Micna-
el'ın meslekdaşlarıy|a olan sorunlarinı bililor-
sunuz. lJiı kofesinde, bir grup mimaı, Miclıa-
eJ'in pı,oiesini, şak diye duı,tluıabilıniştl. i\caip

şaşırmışiim ben bu dıııum karşısında. Bana
oIdtikça kskanç bir insan grubu olaıak göıüı-
dü rnimariar,

Avrup a'ıla, cn azındaı, İtalya'ıla nıIıııaılaı,
fuıcılka'ılaİıllcr kadar blıblıIeılylc ıakc-
bct lghıdc dcğll, arada, nıiınaıIar, ıneslck-
ılaşlannın yapııları hakkıııla glunısuz
tr,a rgı l a ra vaıs alapd a, a rkadaşhkla r ıil sıl r-
d i] rcbl l lya rla r, il l şkil cft b ozu l ııı ııy o n B l ı.
hlılcılıe kaışı rlilşüanaa tavıı, alınıı,orlar,
FLı Bu söylediğinizsadece m!ınaılar için degil.

ğens} aİalak tüm Avrupa}ılaı içiıı geçeriİ, Ame-
riiı'da, Avrupa'yı kiyasla daha laija reılairei
vır. l.{esoia, Michael'ın demin srlı*İü eiıiğim
.vııırjı kalan Whitney eki proies;... tsif mirnaı
için i,Jeıv York'i* lıir ınüze ıesal,ıl-nı yapmak.

oırı5aİ,iislü liaiif bıı fursa[tır.ln§aı,]ln iüm rües-
leki hayalında beIki ancak bjı keı böyle biı fır-

"çei cüğ3lri]ir. E irı!]üa degelli bit, ıırsal üöılio-
nusu olduğunda korkunç kışkanç biıdevreye
giiiyor. Biı"grup rnimar da çeImelerie filan prıı-

icyi iJui,durrnaya çaiışıyor ve sonü,:ç cIarak da
başarıyoı,Ama aıalatındaki ilişkileı,hayreLvö-
ıici, ben t]u ilişkiiere t€nik olduğUrİda şaşkın-
lik[an küçük diiimi y|rtffcakt]il,

Peki, lsi ını ıııinıarlşi haft fuııdaıreJe, üjjjşı]-
ııiiı,oışaıııız?
Fğ! lvtİİnari? 0h!
t}tllıştniz, Ilioğoltrar ılüırcnilnde, rıılflaılal
d cv a s a İı o y u İ,I u essı,l cr gcıvckl cş ıl ı,İ yq ı l a ü"
tlı, ilsıeılk o zaınaıı onİarın mali §or,ünlan
da yqkı,ıİ, Şlnıdiyse ar,ak İıöyle bİr oıanak-
Ia:,; yıık,,,
§Lı Ama Amerika'da Kpl yoktu ki,,.

Aıım sluhı ı}t bllillğlnlz gli,l lriı*l}ıli ı.üagln
iıışan var
Fk Arada şöyIe bi ı fark var. Kra i, herhangi bir
ı.ıina ;ıapıırnia k istediği zaman, ka pı kapı ijola-

şIp, ytımiş yedi bsyeiı.en iZiıı Ve 0n8y almsı: zO-

ııında dtğiI. Şirndiyse, binayı kim yapar§a yap-
3in, aincslllle; belediyenin len işierindtn şonra
ÇOVre koruma'koilisy0nlarindan ve daha bir
sürü heyeıten gcçnıesi gerekiyaı: jzin almasi
!azım- O ıamanlar, yani eskiden böyie şeyleı
böyie kcmisyonlar filan yoktu. [ğcc, her bina
yapılmadan önce biirnem ne heyelinegidip izin
alınacak ve çevrede yaşayan lıeık'csin oıayi
sorulacak olsaydı, dünyada şiındii,e kadar hiç
biı, dev ınimari eşer yaffitılamaadt. Bildiğiniu
üzere, Neıv Yoıkgibi bir keni,te, kendini mimari
uzmanı Sanan bir miIyon insgn var.
Ihı çok garip lılrşay, Mcsalalıir!ı.iliilı aılanı

ya da bİr üüktofJa *srşrrirşryori§uİrı,E, {üİİı,

rup Lrrırrııa mc§leğİ koıluSunda tar,İ$İnaya
gl rıcnı czsl nl z,Aıı a n ed cnse h cıkes, ıııi ınar-
I ı R Ro nu § u n ıl a b l f gİj fll ş b eıl r tmcyğ ııı u knt,
ıllr sanıyürı,kıJndInl, Illlmar nc yapııso yap-
sın, bına tasaıııııı ya da saııdaly-c İasannıı
yııpsuı, lıcıkcs glırip nrlnraıiı lrlr ıakııü
laflar edlyar,
FLı Arada yine şöyle bir [aık var. l-|erkesin biı
taküm nesne|erle az çok }ıaşir neşiı olnıuş|uğu
vardır. Ayrıca da heıkeş iyi köiü biı mekanda
y8şamaktn Ve Oturmaktsdil. [4eşeİa, nüftısun
yarısı, hurada, Neıv York'trı şelıir merkezinde,

diğeryansı da şehiı dişında ol,uruyor. DOlayü-

sıyia herkesin bir evi var. Bu evlerde de lıerkes
jşte bir iskemieyle anlşmlş durumda. Bu in-
sanlat, birvakiltsdükkana gidip ı;ir iskele satın
a!mışlar. Yani vitrin ya da dükkandaki iskemle
mocielleri arasından bir seçim, blr tercih yap-

mışlar. Bu spçiın, bu tercih sayesindc, insanlar
kenriilerini. bir alamda iskemle uzmanı o|arak
görebiliyorlar. Ama bakın meşela, bir hasıa,
dOktoruna 8idip dc "Bakın ben annemin apan-
ci§iıinı iş[€ şöyle aldım. Ameliyeida şon deieçe
lıaşarılı geçıi'demez. ama aynı iıısanlaı, lıirmi-
ınaıu gldip, "I,1ayır, [ıi.ııı [)tü iskcnılüjyi 0|.uııı)a

odasına koymam' der. Bu durum yazarlar için
desözkonuşu. Birsürü okuı,gelirvcyazara dcr-
ki, "BenıIc yiğınla öykü vaı. ka|anıda. Boş za-
manım olsa o[urup hepsini yaznıak isLiyoruın".

Sıradan inşanlarda §öy]e bir inançvan Ben üie

bu adamın yaptığı işi lıalgibi yapabiliıim. Çün-
kü, tesaüjü[en de olsa ben bu işi ılaha önce lıir
kez yapmişiim. Blt, keresinde j\lcEnrtıe'nun

rnaçıni izlemeye gitmiştim. 0 zamanlai ii4cEn-
r0eşeyi rci n€zdinde peksevilrniyordu. Ve seyiı-
ciler maç sırasında tentana yaptıiar. l3ense
John'u seviyordum ve bu ne,Jenle de §oyircile-
r]n t€pkjsine acaip kıztiım. Kız aıkıdaşırn |ıu-

nun üzerine "Senin anlamadığın bir şey var. Şu
se]üilciler aİasi ncaki heı:keş, ıarıı nı oJsla ve tı:-
nis c3,nayaiıllsa, McEırce'daıı üiaha iyi biı,
*1,ııııcu ıIıiıiieceğino iıiaııyoı" dedi. A,terikıı-
liiaı" Avıu palı|aıa kıyasia, iikiıl*ıini,bo_van s;
ı,ıede ılaha seıbeslicr. çünkü Arcerikaiiiıı.
keıdiloriy!ı ve yaşarılarıy]a il6iii konui:ırda.
kencJ!ierinin Avııi paiı !aı,a orania ıiılıa beiirie-
y,icidaha 6ıiçiü oiduklarina inanı],,orlaı. Bu ina-
nış b;zim toplumuınuzda çokgüçiti. Başka ül!.e-
leı,e klyü§ıa söylemıyorum ania Aınerikaıı,
Anıerika'da yaşaıken, kendisi hakkında beliı-
leyici karaı,ve yeıkiye §af!ip olduğuıun ,bilin-
cinde. Çünkü Anıerika'da sinı[lararası ve sıni[-
laıiçi ilişkilerde, Avrupa'ya oranla daha iazia
lıaıekeiiilik var. Bakın, bia öyle bir ü l kede yiııı-
yor|jz ki, başkan!ık her Aıııeıikalının şarlcce
düşledjği biı şey degi!, sıradan hef yürtlaş bile
bir gün başkan olabilir. Çünkü Eeyaz Saıay'Ca
oıuran A.B.D Başkanı sonuç o]arık lüerhanga
i:ır Ameı,ika}ıdır. Bu bin düş ürürıü tllan değil-

Çıkıı sokağa, yoldan geçen [ıirini eiın otuıLun
BöyazSarıy'a, o da tıal gitıi ABD Başkanı olab1-
liı 0rada atuıanların sçkakta do]aşajı yurttaş-
lardaı,ı çck lazia i'arkıyok.Avrıpa'da ise. iısan-
larda bir uzman jık sorumluluğu, uamanlık duy-
gusu vaı, Onlaı Avı,upa'da herkeşin her şe_vj
yapabileceğine iıianmıyorlar.
Aıııa bcncc bw süylcılikicrlnlzln sadcce sı-
n ı ii a raıa sı 7, a d a s uıı fI ı ıl ç i il l ş lci l eri n iı a re,
kclliüğ ile tiğsi J,ok" AyüupalıIar, gcuclltk-
Ie kendiicıi vc l,aşamlan iıakkında biz,ıicn
daha kaşkucu,.,
FL: Bjzden daha gerçakç!. Biliyoı musı:nuz,
ya n i,.. Ş i m d i,.. Ben mesela ki tüı pç, la ı,a imza gü n-
Jerine gidiyorum.Görüş[üğüm insanIarin yüzde
kırkı, bana halen kitap yaznıakta oiduklarını
söylüyoı|ar. Sonra da, orada bulunan kitoplara
atl€n'Aaa lrü kıaplari ben de}jazaİ_ıiiirdİrn" di-
yorlar. Haklısıntz, çiinkü bu söylediğim belirti
alaniarda geıçekleşiyor. Mesela ki mse doküora
gidip de "Kanser konusıında o kadaı çok biigi

|]!:
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sİhibiyjff ki, heı,kes L]ana kaııser uzmani 0l-
ııam gerökİiğıni sÖylÜyır" ıieo,ıez.Ama aynı İn-
saniar, "0iırma ııdamı o kadaı güze] d0şedim
},i, herkes benim mimur olmam gerekıiğlni söy-
ietii" der.
Br8a bcğendlğlıüı blı,mİnıaıl 7apıdan §l}z
cdcr ıırislnir,? Piesaia Pafis' tcki l]cauboırrg
küıııı r.§aııat meıkczl n l scver mlsınız?
§ğı IrJ, hayır şevmgm, hatt€ nefuel ederim.

Çünkü b!r kere.., Aslında bir tane değıi biı süıü
necenim val, Yaıi,şirndi bir kere, çirkin biryaul
Bea,;bııurg, Bir yapıyı değeriendiriıken. yapi-
ıın çirkin oiup olmadığı ü!ilt]aka göZönünde

biı]iııduruliıali bence. Beaubourg hem çirkin,
iioı] ffiı derece sııadan hem de anlamsız biı
ü,rpİ.,Hiç bir pıriItıŞl, ıncelığİ y0k. Böy]e bjl mi-
ııer! likiı,, ge}se geise 1 7yaşındaki bir çocuğun
aklııa geiebilir.
Pr,ki Neıy Yoı,tri'iııkl A,T.tıT. blnası lıa*kında
ııe düşünüyaı*ıuıuz?
Şlı Bjrbakımasevilnrum.Benimposi-mOdoı-
nizrnıİe setdiğİmyan ıjıı iştt bu. Yani, mimariaı
iessamlar top yıtun sanatçılaı, düğıu dürüst
bir şıyle| üi,e|smçdiklerincleı beri, eşkiden ya-
pılmiş i},i ve çiizo! eıeı|eıi takliı eiııek, benim
hoşun:o gidiyoı. ö4iln ama ktltü ve çirkin bir
fikri uyguiarnalıiansı, eski aına güzel ve doğru

. biı: eşsri [akl il. ütmOk bence daha iyltliı. A.'l.&T.
'0irıaşıılın ia§5rıililnİ itk gördüğümde, ne yaİan
soyleyeşiıı, iıiinai] girgır geçiyoı sandım. Mi-
rnarşaiıa yapmış}:ıyak birşakayapnıışsandım.
Blnanuı lnw alayiı blr ıısiuiıu mu var
ücmck istiyoısuuuz?
FLı Eveive koıılk ı.:irşey bu. L4!marlıkta birisi-
nin cıkıp |ıu bina gibi bir şaka yapması son de-
rüce m8nljki1 bjı sylemdiı, Ne vaı ki şimdilerde
jıu aienda iş ıığrından çıkınak iizere, çok ileri
çi,;İ},.ii A;liıea çıka;,apınak da artık l;aşiı başı-
ı:i biı ; ııtıgiI l( lııiine geldi vt iiei:iıtı Ce iyi şaka
yaİ!j,iıİı.j !]!.j;_: AIİ}a s0zÜIiİj e!,iiğ:ni3 bİna, |,JelV
ioıt'ı;ı ı:,:ir iıi::11ü14 g. ı].iiıjl]jişrı bir yapı de,gil,
biı bı,-ikınj;ıı; ş,; ı:-iışe]a çok 0iıenli değil. in-
sıııiı;," gıııc;!iıkie" Nşıv Yıı,k'ıı l.ıiı,sürü i:inanın
gcriıieııe"v-ıceği;il üeliira ınijl,-!yoı,. Çünkü, ığer
ııiı ıaıiar; iıısanl:ır:n gşr!ei.:icn güreLüilec€kleri
tüİdÇyapülaryaprna k i§t€§elerdi, öncelikİe ko-
camaı giıişier ve kapİlar yaparlardı. Çünkü
l.1evı York'ta sonuç olarak binanın görüiebilen
t€k yanı, giıiş kapısıdır. A.T.&T. binasıni gerçek
anıarnıyla ilk kez uza kı.an ve yü ksekten bir oh-
blisiin içiııjc,_ıken gördüğürıü haıırhyorum.
i]atıa dıha soiirğ iia Phiiip'egidip, "Yapiığın bi-
nayı gıir.mek isliyarsan 57. caddeyi boydan bo-
.y-a g8çİn otobüse bin' demişıİm. Ama otoiıüse, binmelikribi}ePhi|!p'tçokyabancıo]duğuiçin,
L1, bğnin ne demek işt€diğimİ anlaınarnışİ,ı. Bi-
naları göremeyince aptılca tıir kızgınlık zuhur
edivecivor. Ben Iıeı,şeye rağmen A.T.&T. binas,-
ı;, i.Pğeniyüf u m. lş h ı ni clara k kullan ıla n bu tıi-
lıan|ı aniısai aşkeı,i mimari espfisi uşlmğsı
eğİendiıici bir .sey, i;l1Jor,"aiı koıaınan biı
atiarna btııziyıı bu yapı.
A'cıv l'ark yd d.ı has!;a !ılr yerde iizei olaı iıR
sı:vı]lğlılı iılı, ııpı vaı,ııu'i
ğlı Yeni bina ını?
I]Vct nıodüİ,İı s,apı, Anıa eşkİlcıdcn şİizct-
uıck İsİ,İı,aıs anız, l t}İ.fun huyİ,ü n..,'F&ı 

[Juı.arla bizim hiç eski yapıınız yok ki...
Bver,yak,
§&s Benim de ö,ı4e çok sevdiğinı hayran oidu-
ğum iıir5upl yok.
§,Iiçük boyuüıı tıir nılııaıi yapı da ale!ıittr.
FL: Geçen!arde Viyaıa'dayriım ve Secession'iı
çiı'ı suvciim. Post*neyi rie sevdinı. Şiındiye ka-
dai gi)İdüğlrn }.apıların eıı güzellelindcn bİ-
rji]d j üO§ta,üü, İı,ianılmaz güzellikte bir yapı.
Pckl Neıv York'ı,a iıwıgi yapıtaıdan sl}zc-
ılçıshılz?
Ff e Nev,ıYoık'lıı ını?Yai<laşık 19;vıldırbu kent-
te, NeıvYrıi('ta yaşıyorum ve;ıaııiı clniayan bir
llke gözlediın. Yikıık]aıı binaia r ı-ıe iıadar çirkin

i

Ir
oiursa ojsun yeıine dikt,iklerinden daha çiıkin
olamıyor. Bu nedenl0 de h8ngi bina han8i yapı
olurca olsun hepsinin korunmasından yaıa-
yım. Bazı kenlleri özel oiarak sevmiyoıum. Bii-
miyorum, Siz HOuston'a gitliniz ırıi hiç?
Evcı, scvcılın bcn lloustoıı'u,
Fı: Bsn Housbn'dan nefİeıedelim. Bütün bu
boyalı aynalardan da. Nezaman Houston'a git-
sf,m, hep "Mavi aynalar burada yeıl§iy0l her-
halde" diye düşünürüm.
Harrşrfin'dakl her üç yapıdan bh,l garaldlr
bu sawde dc eüaŞta Çok İazİa arabe glİüİİİ-
mcz, Sgnıa kanıİİı hcr bİr yaıında güğe
ıloğru yapıiar [ışkJIrF. Çğk etUlıJıtcldlr,
İlı Beikl de dogru dÇil aıno kentiiı esas ola-
lak ÇOphtieİi ayna kapll binalardan oİuşiuğu
izlenimi dcğuyor insanda, öyle bir keıtki, ayna-
lı cepheleriyle binalar. [anstt€ yansiıa şadece
yin9 aynı binaları yan§itıyor. Eaşka birşeyyok-
muş gibi... Garip l]ir hi§ Velıl bu manzara.
6eieüm l|Ilamllc,,. Biliı mlsln!ı fullaınl'yl?
F[ı [veL seveıim l,{iaini'yi. Miami'de önde
gelşn üç üslup var. 1950'1erin ote] iiıirı]arisi,
Ar[-Dec0 Ve yeni mimaf i.

,.|ıqu lterı anl ca,' dcğl I nı l?
FLı Eveİ vE alguıtechnica llliami'ye çık iyi
uyuyı:r. Bu ffir başka bir kente ffıeseia New
Ycrk'a hiç giımez, ya da başka herhangi gerçek
bir kenüe uymaz. Zat€n Miami ancakuyuşiuril*
Cu kaçakÇ]lan ya da at arai;aşı süı,ücüleıi içiı
ciddi bir kentttr. Bu neden}e bu ınimari lvlia-
rni ye denk düşer. Ve ben yiııe bu nedenle Mla-
mi}ıe severim.
Tan ıdığııız bİr m lıııarl a kaışılaşırÜnrzdıü,

anıııı nılnıaı, olıııaşındaıı kaynakiaıııın
hcrlıangi biı lıaşunıı iığcnüiğinlz oiur
mıı?
F&ı Kanımca çokşay|da mimalın kabul Bdece-

ği ama aynt zamanda kızacağı bir iz]enimim
var, Benim mimarlarda en cazipbüJduğumyan,
onların züppeliği. Yanhş anlaşıimasın, sınıf ge-
leneginden kaynaklanan ya da paraya yöneIik

değil bu. Mimaı,]arın görüniü züppeliği beni
cezbediyOı ve bence onlsı bu niteiikleri saye-
sinde eglendirici, §svımIi doŞı haline gsliyOrla r.

Aııra ıru glirtlnill zİlppcİIğİ oıİaü aı,rı, zB-
ınanda kibirll halc ıic geıiı15,or.
Füı §vri kibirli o|uyorlar ama sniailn kihiıi
dünyadaki her vaı|ığın arka§inda yeı ahyor"
M!clıael Gravş. [ıir başka sefer,yine Prindehn
Univerşiiesiıde, öğrencilerinin projeleıini de-

ğeılendirirken, iüri odasında, elindg dosye§ıyla
ııia-rJya otuımaya hazırlailan bir tiğıencisint,
"Proieyi bcşver, sen kıiik kıyafeli€ı çaktın" de-
mjştİ. D'kkaı edin, mjmarlar henı kendiierinin
hem rJe başkalaıınIn glyimlerin§ hep çOkdikkat
ederler. L]e[eroseksilel oiup da başkaiarının
giy§ileri ıie ileılenğn gıliba tıir tek İnimar]ar,
vardlr. ii'lima rlar, neşe]i ,,,r p€iend ırci tıpierdİı...
Nasıl kaılınlarla blrlikt,c ııhışiaı?
FLı fulimar]ar lipkı ressı-ımiaı 8ilri, göSıerj(clj,

güzel kadınlarla birlikıe olmayı isıeı,ler" fuli-

ınarların eşleri ya da kız arkadaşları rla gcnel-
likle böyiedirzaten, §oıuç olarak, bir miuıaıın
gözündn, heı,zaman yanında cian kadın, lıir
odadaki kanape gibidir.Ancak, kanape!eıiıcnı
daha az inaçidırhern de geıektiğindeyerinden
kolayca kaldırılabiiiı. o

IApıisİnli hirninadık luruluıLnuı ıygrhİ!fu frinai tga
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ffişrek §ipeE«
i §49 PragriığuınluBorekSipek,iıeatbal oyuncusu ts]arakHıııburg'a geçip,lıirmiırıar
o!arak bu şehirdeı ayrıitlıktaıı sonra, bugün Amsıarrian'tia şaş!iOı,Bif Bün bekryarsü-
nız liiiano'dan geiiyor, artesi gün Kahire?e ııçuyor.,/ırna, daha ötglerden bir yerrlen
g*iİyar o asİında; bütün bu keüt adlaüHn Çü}i üha ötesinde bİr yerdsn, AİlŞilageİmİŞ
değer aiçüleri, davranış kalıp!arı da oıun içiı hiçbir aılam ve önefiı taşın]yor. Kanü-
ş|ı*en sEylev çe.(mfyrıSipekJ yani deüeyinllripi haktı çıkarnaya kalkan,kendini be-
ğenn!ş ve burdari ka jkarak, karüniı]cı]- bir tavrı yok Tonlardaki değişim jer, riske e di-
ierı]er, be]irsiz]ik]er ve bereketii 0}an şeyler üzeriııde €eziniyor düşünceteri,
Sipeklı gegııış i, işi, çevresine bakışı, Iıuzarsuzluğu, alaycılığı ıamanı aş;yat ve -kinıi
zanan şinşük hızıyla- nünalere, mskaniara, güçlü çizgilere, duyıguiara rlönüşü-
I|şfiyOr.
'l9B4'tcüriace, Sipek'le anışıyor -ya da teüşi ıluylr- ve bu nüsnelerbirderı günışığına
$k|yeriyOn Bunlann yapımcılığn] önc€lhiade veQuarıeıt, üsi/eıı jyaı,, aıdından daSa-
vli}},a y€fui0roni, Lei[ner, Vi[ra,AIesşi, Üleıo Muı-ıari,Al[eı.Ego, N€otü.,. Çalpıcı Çetişm6-
ıerıe, şıddet ve kın]gan]ügıil cüretıyle dolup taşan bu nesnelarin görünürdeki iık ve en
öne m } i n i te! i gi, "yaşryOr' 0 J ma]a n.
lniramuınsDergısıııh BorekSipek'iı yaptğ konuşma, derginin 19BB Kasım/Araiık
sayı sın d a yayıniandı. Çevi ren lılp Türnortekin.

Yaşanünızda, ba m*slğe ve İıu yoğua-
hığa varnıaııııa yoi açan Enemii olaylar
vr anlLrne,yüıı7
B§İ Baha.Iı berı aİii yaşımdaykan annenıse
oıijçündeyken ö]düler. Uzun zanıan boyunca
babamın düşüyle, yokluğu düşüncesiy|e yaşa-
dim. Çok erken yaşran iıibaren, ne yaprnaI( 8e-
Isktiğ jni $öyieyrcekhiçkim§rOJ rnaksızın yürü-
yüp ilerleuek benceen önemli şey, Ve bu yaInız
ürkülüçü deği|, son doıece olumlu da. N'eşıe-
lerle öy!esine iigilfniyoı hiçbirine de sal,ıip oia-
ilı]},orsun ki, olup biten hcrşeşi aslııda keıdim
yapmak zorıındn ki!ldım. Hergü n ycni bir nesne
yapıyordum, kırıIıyorciu. Ben d€ ert€si günil
t€klarİlyordum, Heİn ışim hem de lıerŞey üs-
[ünde şon dersi]eyoğunlaşmışıım. Çok bakıyor-
dum ama kalıImıynrdum. Prag'da babası mi-
nıar birarkadaşım vaıdı. Maşasının üzerindeki
ıesnejeı, dizili mürekkep şişeierinden dolayı
mimarolmak istiyOrduın.Aııa kasaba giitiğim-
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ğ§ı Köıü blr sanai.çiylİİ. ŞanaıÇl, bir üuciıO]-
na!ı. Br"ıin,ı iıaşiaıdiğıiın icat etnekde4iJ de
hayeiı ycıu rıiama k, i]en"qe ş,oru nıiayıc; bl a n
.ranaAılsri .ıevıncm. iianal l.ıayaıtan yakasını
kurt{]ı,Iışüır, §ecçekle her ıüı Ij ilişkiden yaxa-
ştni k,Jriarn!şi.if, İste bıırıun içinı.ilr ki İnucil
minıariardal ı ıe[ı"l, cderirn. Son Lasarımci kıü-
Şağünın itjm §ülıjllu budü|. Ne pahasına olurşa
oiııı;ı a;l,ı ksıı: iektııleyi icıd ıtmek zorunrla ııl-
rlıı kiai.ına inııı;.,,tı,laı,, etiireleri gerrk[iğinl §a*
ı-ıılıçlj3r,, ]rglç11,i['tian kendimi içeriden göre-
biişıek kadar hakirı olna düşüncesini ıldııı.
L*ı,;i §ir*uşs'laıı işe {]e§ne]eriiı mitc]çiisinş iiis-
!,.!ı,: i:*rş,.,yi. iıeşrıelerjn Cılıa çüçıg c]ıtukiarı
ıjiiıü;ııeşiıi. Hii-ldisi,:ı,ı't]ı iıı-:]iı] j :,ıaırlşiılarcia
iııı Jı ııj.:ıııı i: iı:ı;§ii;iı iı+ıu iırıa k içiı ıitgii rİegii-
ii',li] lii:lLli!r_ii]il;.j{n iıııuıı*k için büvük şapin-
iai gi;;ıli;l!iıi,i t:ı]ı;l ]l:,. iş_|çşiİip gietn, nesııı-
nin l-ııı ;ııİıii,li,. :_iüıiiı",;u:İı:yse iıuılun i;ü'ıcr-
;İıe İıa ııi". ,;ı. .,, ;., ! 

"ı;.]iT,r,.,,] lğ t k ı neSnc]e_
1,ıi i1151,,,1,",1,,,.' Il :,n;; i,."l i.,ı ii,,
l}ı ı nıcsl tğiıı kıı ılı! İıİi ı,ıİücr?
ü§: GünümüzCc ııjmırve |ısarimcılar;n pciı
çoğ'..; kend iicıine 1,er'nçıyt ıla r, stn rr!a ıı sa nİ |a,
gcsieıi},s, anl9ııyir. Jvüıuinla müya v.b, tioğru ge-' ı,iIeliycı,lar, igıse tşü ıtısiniyapıyorum, kÖn-

i üliııi bashiıi]l]5,üı]ıirrum,kendimİsınırlariçi-, ne kap,yoıuıx,pırça;nmakzorunila kalacağİm
ceıiii güçlenincaye JiaGaü. sıııirlar içine. İşlev,.
ınlniriçjiyi, katık5,z estct igi, duygulaİ,ı iıu Imaya
iai-ıal!VOrun, ay!ı:,silg d3, bit çernbcr çiziyıı-
rı.m ki, ııiı çrn-ibeci ııeıtden paıçalayabilİcegi-
ni vc,jğgl6iil;g ç,]sıl cgc;n,;ıı oiabiiecegimi an-
iaınaya iıaşliyıırıın. Gnüiiiıüzün eği Jim-İçok öz-
gür davıanrnalı Başiıca uğraş.heiini alıp çıkı-
ı,ır. ]nsan lıend;n; i615.r'r,ır. İsie buıun için-
ıj,i, i;.Den iıeı şcyiıı ışievselIığiyle ilgileniyoriım.
)jlnİri(]al an ieünaksözkrıusl; yckıı s}llltlaI.1 ge-
ri iınıek ciegii.

41 i ın a ri ü ı n ı y a {ıılir"i{ lşt4yoaşıJrıaJğr
ü§: Bugün lçin eve,i, çüıkü Cuvariar iıiıeı,sı-
nlrdır. ve çüni.lü ııiııııiık. i*şarıildan caha
ku,jıelj;. Ciizieııı,zi !:aııi:,;. b;;. ;;aıdaIyeyi
goırne;ıie5, tışerül]iil15ı]liJ.,^.ma gÖzierinızi

. (ıpaL§ııız dı iıin mck5^ı i.okeocmezsıniz. Bı
|-ünzet.neyi {metaphoıel Şunu anlatrnak lÇ!ı
huli;ı n ıycıu nı: fu!iııa ri, gözieı,den çok duyı.;m-
ıaı,, akustik ye dokıinma dıüyilJu ije aig;ian,r.
BüıredJ drqil:dan bir (jıjü.ı-]m .ie;ii. üzeİ:ıİzrİt
eıki}i Olan bir meken ıİu.vgıısu l,e ljiiinci Şözı(0-
iru§u" l,,Itkfr n,e§ieıiğin ötesindebiışcydir" Deı.'
g.sye, r.,iul,gıılaia ve ruiı halisr]ne ilişkin biı şe,y..,,'
',I}anıııl" isktnıIesl güçtü bir ııesıc oyşİ.
üçuk nıavl hlıgaalı bezle hafttçenıasku-
ir:nıniş çclik cncrtisi. Ejtılgaİ, ııa#ıı ı,ıJ
yfrIışIlnlmalr, lıİr lnsan ılİyectğİz ııer-
deysc,

iiö}lüşılA|-AR İXİij ıç6s§AYl ı

8§: Ama zılen lıir inşan bu, Oyie pelt işlevsel
kimliğe sahip clmayan ender nesne!eıtlen biri.
Yapabiiec*ğini beiirıen. beJirgin bir ne;sne.
Bundari ondöı.ü yii önceydİ, A]aan},a'da tecrj
yapmaktan bıkmışilın, 1,eierli degildi, çiainı
yapnıak istiyoı r\iııanya'yı terk e[mek jsiİy0r-
ordum, ye;şama k imkanşizdı. Alma nlardan ıei-
reledei:iıı" Neyse bu o kadaı öneınli değil. IJic-'
i]ir şe} söy|rmeinenin birşeyler sOyJenıek kİ-
dEr ö,]smji Ğidtığunu i]ir Lürlü anliyamıyoflaı].
Ben dg AmştEıdam'a gitijİrı ve üıopik {ttüşsıi)
mii,narlıR pı,ojeleıinde çaiışım. Bunun yapı]a-
DıJccek er, zıü.şey uld uğdn u sa n ıyorum. CÖsı.e-
ıiler yapan kişilerle birlikte çaiışıyorılum, içte-
ıinden biri de Barıbi'ydi. Baııbi bugün karım.
Çok geç vpkıç tpda{ çfi lışl!8ı|n hi| $tçe, her za-
man kigilıi [ıİr bara eittlm ve işte böyle cIurnuş
(ıskemleniıı çizgiieı:i gii.ıi) l-ıiİ dansoz gördüıı.
Dört ay boyunca, her gün, inanıiııazceJına ıiiz*
ğinlenmiş bu hatifl ik duygusunıı, yaİişiirr]İrlau
lıiı, iı adcden kaynaklanan bu yer(ekimi ycl,:iu-

ğunu e},sixsiz biçımde rJiie gelircceiı. çizgiieri
bulmak :çiı ça iışi,ım. Bir lıeyeİan hisseİn İşı i r,ı
buıu rn;dCe]r::,:"|iiı.,k is|,iyoldum, Bu ritirtı5,Iıi.
ça!ışrr:anın ilfi iIün r|İ€öind9, Çeko$avakyj';,a
İik kez8e.j d;indi,ı, ıcn,jimi şı eski kıiçr:kbİ_
r\rk kinL|e b.:lriliın l,e ıyıl hei,elaııı ilisselt!rn.
ıştc tJıı iliı 0]ey bcnim [ürn çalışniani: bolir;edi.
Ru iskenılenin çizlmı bu kadar çok zamanımı
aldtysa, bunun nedşi, heyccanın yükselişine '

yclaÇmak içjn l,üm dıİşüncelerimi, ıüm ınançia-
rımı öldürınem gerektiğini anlaınış olmamdı.
lşicv parampaıçı' oİdu, ya ni rr,Odeİn na rekcl.-

ı.
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oe üje ayni lalenlne kapljtyordum. lvlımafl ka-
sapya da ıerraiı olrnak i;ıiyoıounı, hem İıüthiş
biı, suı ıiik lıen; tı rnül,hiş hir kesinlik isıeyeİ
mes]ekier. A j;. \ u ıüefrc[ ;vai<;nrjır, 196tİ'de
i'ı ag'dan ayıı;Jım, siyasal nedenlerle değiL sı-
ıırlaıin ötesjndeki şeyleri merak ediyoİdurn.
Jğreıiimirni biıirmiştirn, Çekoslovakyİ'da ög-
renjm çok hııll uzmanlaşır. Mobilya tasarımı
üstü;ıe dğreniıı yapinışttnt. lraılk olmakEı
çOıi Sİnat§al bir eğlıirfidi bı.j. Almanya'ya bif
}inn!,boi,akımıyla ğj[i'n. ülbeiteki, geri d6nme-
i 
jiıı. 

Haıntıurg'da yalnızca yaptıgım çizimIeri
s0 jı€rnjiş ve ınimarlık ö§rencisi olarak kabul
ediim;5iiıı;, Ceıçckte,1 968'de Haıntıuıg'da ııe
6anel, n3 l1öyRei, ne [esarlm nede graliksana[*
jfit"€!!İ! jş.J!J j{o_1ı|uj.ı9_(l§_ç_çgne€_ıtiE]ik[i§at

y-8 -siyaöal tıjlimİerdi, Ben de heın iiyatr0, hem
sahne bilgisi, lıerıı rie ieisefe okurlum. Çiıebili-
yöıiiııın ana düşünmeyi de öğrenmek islJyor-
duın. Ve iecıi öyle hoşurna gitl,i ki henlÜolu
unuliu§lm gibi re ima.lıği da Unutium.'lasarıırı
_l,e Şansı Çle§ıirn]eıi oiınak istiyordum.
Pe}tl, isu giin nııı ini a?

'1ambi". §ııtlığı naal iistine ipek *aph nıdatye.

.-"ğinsıein ıı,iııir ulıim'atiımının ıüşın.cürini
: çok çok hız|ı degiştirebilmesi gerektiğini söy-

Ierdi. YaI,..] LIrn.varoian tüm güçĞrin kaİrr'sız Ür
c.iengesinde or[aya çı ka r. Ergcnom i başka veri-
ler gibi biıveıidiryalnızca. Biı. biigidir, §abah-
ıan atşamakadarormanrJa çalişıın mı, karşına
ilk çıkan taş en ı,ahaı koltuk gelir iıısana.
DüşseI, saydann ve kııılgan olan eanı
seçkin blr ınalzeme mi şirıe?

ten bu yana anlaşıldığı tarzda iŞlev delnek iSıi-
yorum. Elli 1,ıldıı, ışievin §abit,büışeyo[dugu ka-
bul ediiiyor, Oysa bif tür]ü anlaşıiamayan nir-
şeydir. trlat€maiikteki do]duıulması gereken
boşluk gibi birşeydir. Bardak içmeyc yaramaz,
belirli biibiçimde içmeye yarar. İştev İdinilmiş

,.biı veıi rjeğilcir. Belki de bir hayaı tarzıdır.

B§ı |iayır, hemen hemen hayatınİın ıüın ğeri
kalan bölümü kadar rastlanhsal. Prag'da, ba-
ba§i caff uşa§ı birkızarkadaşım varcı. Birhı-
kınna manevi babarndı. Çekoİlavıkya'ya geri
döıdüğüm de, keıCisine plök§iğia§tan lamba-
lar giisterdiın. o da bunları cğildün yapma:ı|a
niyeüendi. Caııia ilgiltnmen-ı biiyle başladı,
sonra da devarn etti çünkii '|.ııiinden çOlı ürctjn.
eüraci vu ynıdam I]üyü]rjTjişii brnı. Eu öyle bir
teknik ki insan neıeyİ vsracağını önceden hiç
mi hiç biltmiyoı:
Ban de ancak bugüil bu tekniğ9 tekn0]0iilOlİ Çi-
ziıniere uyaıiayebiletek kaclar hakim oldum.
Yerii ayrı kontle. Kalüire,'lory,;. Prag, Nancy,
iı4exicc. Neçı Aas[ie ve l.iiİıdiŞtirü'da bir kenl
Cerçekleşi!rmektı, +iriuğuın vazc koleksiytnıı
oijnya yüzündt camın nasli dönüşüüe uğİadl-
ğına bakma biçinıidii:. §şrıre bu işi ijırakaca-
ğuu,
Mobiiya ı,e nwneierirı s,tJüJiiJjjı"ijğij .na-
S{l faş'aı'fıJ:tııgıış ıı,a? N a s ı i a rıa y a ç ı k a r ı -
tr *ısııtıuz?
§§a DüŞü ıce. iu"vgı ı.,e iııı; İtene 3,oiui,ia a ıia-
ilııiar aışşııdelki kçşin|isiz biı:ı;l*ıı]ülcIcdir ljüJ
ve .qiiıilliü iJc ı,a n j İni§ nır, Llzlaşnıı i ı ı, İ:ıi l na k
ecı -,(if, !)ir ın JcgiştircDi lrn,iİ ;iııa ı,1,-a,,ı,ı:ı -

rıalı, öyiı biı zcrıınluluk haliıiaimaiı ki aiıslı;.
rıa biıan LiIrgüıünüyiiirııesin.İş[ebu ıedıı-
le işi*ve bağımlıyıııı ben, birsanatçı degiiim bu
yüz,Jtı. Ben iıesnelsrj yerle t€n]aş içinde, ayak-
ta i.,J'ırr]ek j§i,iyşıuiT. Eir dc gözlerin düşünce-
silıio ıic{il de mideyie aigılaıma}arını isıiyo-
i,iiirı, Sipar,iş edilen bir prcie rcddedildiğinde ne
zoı]a ka|ıui etiiı.meye ne dc uyarlarrıay,a çaIışi-
yorum. Yeni bir proie yapıyoıum. Meeleğimİn,
eieşl,iriniı öuesine geçnıek de oiduğuıu Üiiiyo-
ıum. Yapımcılan sipariş veren kişiier az önce
Şözünü eıtjğin o şınlr]ara aitlell Şu gerekli si-
nJ|İara"

Bugüıı ne yapmai< işteıdiııiz?
§§; Taşarıın biı paı.çasi olsa tJa, dahr çOk iıi-
rnarilk },a pma k i6ı,eıdın;. B ir iiyatno ya da gene-
1eV yaprnak ist€ldim.
'l'anınııuş oimak önemii nıi? İnşıuıIara
doğıu gitmeıIinia, çaiışmaiarııııza ilgi
duyıııüannı büiedinfu.
E§ı tiıenii ğibglr,g, Püadç baıııçşnçieıimi
üreinestyıti, lviilano'da küçük karan]ık blr kö-
şede sergi açuydım, kimse tıirşç}ı t]anieyecek-
I i, ;ü;çhir şey;0 iaı.kına varmayacakıı. Yaptıkia-
rlnjzl na§ll yap[ığınızı biIıneıiz iAin tanınrıış ol-
nak tiıeırıİi, yoksa çıIdırır insan.o

üıaıat fin{ından ljretilen çataihıçal tatını

ileyke bi u ıtlı ilı ıa nda lp "9erçık ve Sabır"

'Sallİni SaİJ'
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