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“Hayvanlar kendi bölgelerini belirlemek için koku b›rak›rlar, askerler bayrak diker, buradaki in-

Çimenlik, Amerikan kültürünün ayr›lmaz bir parças› olsa da, onu bu topraklara ba¤layan do-

arkas›nda yaln›zca yerleflik orta s›n›fa özel olacak flekildeydi. Yeni dünyada ise, üçüncü

Özellefltirmek ya da Özellefltirmemek: Amerikan
Orta S›n›f› Ön Bahçelerinde Eflitlik Aray›fl›

sanlar da çimen yetifltiriyor” diye geçirdim içimden. Bunun ard›ndan, duygusu aç›s›ndan ev-

¤al bir ba¤ yoktur. Avrupal›lar Atlanti¤in Bat› sahillerine ilk geldiklerinde topra¤› örten bitki

baflkan, Ba¤›ms›zl›k Bildirgesi’nin yazar›, Fransa’da Birleflik Devletler ataflesi, dünya çap›nda

rensel, fakat dile getirilifli aç›s›ndan yöresel olan bir zafer an›na tan›k oldu¤umun fark›na var-

örtüsü bugün bilinen hali ile çimen hariç birçok farkl› türden oluflmaktayd›. Avrupal›lar yan-

gezgin ve zengin çiftlik sahibi 6 Thomas Jefferson, kendi k›r malikânesi Monticello’da, 7

d›m: bir adam›n basit ama sembolik bir faaliyetiyle, bahçesinin çimenlerini biçmesi arac›l›¤›y-

lar›nda ah›r hayvanlar› getirmeye bafllad›klar›nda hayvanlar›n›n yerli bitki örtüsü ile gelifle-

1806’da ‹ngiliz stili çimenli¤i deneyen ilk Amerikal› olarak an›l›r.

la Amerikan Rüyas›n› gerçeklefltiriyor oluflunu kutlamas›. Etraf› çevrili bir bahçeden ya da dü-

miyor olmas› sebebiyle büyük hayal k›r›kl›¤› yaflad›lar. Böylelikle bu yeni göçmenler yeni ele

Kimileri mimarl›¤›n “insano¤lunun toprak üzerindeki hakimiyeti” ile bafllad›¤›n› öne sürer. 1

zensiz bir flekilde bitmifl yeflilliklerden farkl› olarak, bir binay› çevreleyen, yere yak›n trafllan-

geçirdikleri bu bölgeyi “medenilefltirmek” için çimen tohumu ithal etmeye bafllad›lar ve çift-

1865’de ‹ç Savafl bittikten sonra, Frederick Law Olmsted gibi mimarlar ve kent planc›-

Kendimi bildim bileli insano¤lu ve toprak aras›ndaki ba¤lant› ve bu iliflkinin sosyolojik alt me-

m›fl, dokusu düzenli, kadife çimenli aç›k bir alan olan çimenlik, belki de Amerikan hayat tarz›-

lik hayvanlar›n› beslemek için çimenlik araziler oluflturmaya bafllad›lar. Çimenle kapl› çay›r-

lar›, heybetli ‹ngiliz malikâne esteti¤ini soylular›n tekelinden alarak s›radan vatandafllar

tinleri ilgimi çekmifltir. Yine de kendimi, Çim Serisi’nin ilham kayna¤› olarak, ilk evimize ta-

n›n görsel dile geliflinin en ikonik görsel ifadesidir; baflar›, güzellik, sosyal ve politik ütopya,

lar yay›ld›kça New England’daki yerel otlar›n kaderi de yerel halk›nkine benzemeye bafllad›.

için de kullan›labilir hale getirdiler. Olmsted hem Central Park’› hem de Riverside’› ta-

fl›nd›¤›m›zda kas›tl› olmadan gerçeklefltirmifl oldu¤u bir performans sebebi ile, eflimi göster-

ahlaki do¤ruluk ve toplumsal görev, yani bir gurur tablosu. Kolombiya Üniversitesi, Mimarl›k

Avrupa türlerinin gelifli sonras›nda pek ço¤u yok oldu. Kimi zaman ithal bitkiler göçmenler-

sarlam›flt›r, bunlardan birincisi New

mek zorunda hissediyorum.

Yüksek Lisans Okulu dekan› Mark Wigley flöyle der:

den bile h›zl› yay›larak daha Avrupal›lar ayak basmadan bölge ekolojisine el uzat›yordu.

York flehri merkezinde halk›n kullan›-

Anavatana son derece benzeyen so¤ukça ve rutubetli iklim sayesinde, Kuzey Amerika kolo-

m› için yap›lm›fl uçsuz bucaks›z çi-

Birkaç y›l önce Kaliforniya’da, Los Angeles’›n hemen d›fl›nda bir bungalov ald›k. 1940’lar-

Bahçedeki çimenleri biçmemek, evlerinin de¤erini düflürmek, soka¤›n bütünlü¤ü ve bunun

nilerindeki çimenlikler erken ulusal dönemde tamamen yerleflik hale gelmifltir. Fakat yerlefl-

menlikleri ile devasa, rustik ve pasto-

da infla edilmifl olan bu bungalovun, emlakç›lar›n EEGN – El Eme¤i Göz Nuru – olarak ta-

temsil etti¤i kültürel de¤erleri sorgulamak yoluyla komflulara sald›rmak say›l›r. Tüm sos-

meler yay›ld›kça ve hem toprak hem de iklim dramatik bir flekilde farkl›l›k göstermeye bafl-

ral bir rekreasyon alan›, di¤eri ise Chi-

n›mlamaktan hoflland›klar› flekilde ciddi tamirata ihtiyac› vard›. Önceden apartman daire-

yal düzen, itina ile k›rp›l›p düzeltilmifl çimenlere ba¤l›d›r. Çimen biçmeyi reddedenler çar-

lad›kça, Misissipi hatt› ötesinde çimen yetifltirmek çetin bir mücadele haline geldi. 4

cago’nun hemen bat›s›nda, k›rsal alan-

si sakinleri olan bizler b›rak›n tamir etmeyi, evin hali haz›r durumunu korumak için gere-

çabuk mahkemeye sevk edilir. 2 K›tan›n dört bir yan›ndaki eyalet hükümetleri, sosyal dü-

kecek pratik bilgiye ve teçhizata bile sahip de¤ildik. Hayat›m›zdaki en büyük al›m› gerçek-

zenlemelerine bir k›l›f olacak flekilde, “yerel sa¤l›k” prensiplerini öne sürmek yoluyla çi-

Bu arada Avrupal› soylular aras›nda yeni bir peyzaj duyarl›l›¤› geliflmekteydi. Çimen her

sar›mlar›, kent ile k›r› harmanlayarak

lefltirmifl oldu¤umuzdan finansal olarak tükenmifltik; ekmek ve su gibi temel ihtiyaçlar d›-

menlerin boylar›n›, hatta renklerini düzene ba¤lam›fllard›r. Çimendeki zararl› haflarat gibi

zaman Avrupa çay›rlar›n›n bir parças›yd›, fakat tasar›mc› çimenlikleri ‹ngiltere ve Fran-

Amerika’ya has bir yerleflme gelene¤i

fl›nda herhangi bir fley alabilecek durumumuz kalmam›flt›. En az›ndan ben öyle san›yor-

baflkald›ranlar da kontrol alt›na al›nmal›d›r... Çimenlikler sosyal ar›zalar bulmak için ince-

sa’da Versay gibi, saray ve flatolar›n etraf›n› saran genifl, aç›k, bak›ml› mekânlar olarak

dum... Di¤er taraftan, eflim en k›sa zamanda bir çim biçme makinesine yat›r›m yapman›n,

lenir... Yeflil yüzeydeki en ufak bir düzensizlik yerel ve ulusal güvenlik için bir tehdittir. Çi-

on sekizinci yüzy›lda ortaya ç›kmaya bafllad›. Fransa’da André Le Nôtre ve ‹ngiltere’de

da yer alan bir konut yerleflkesidir. Ta-

5

Anti-sosyal ev çevresi

olan d›fl mahallelerin (suburb) 8 oluflmas›nda önemli bir rol oynam›flt›r. Ri-

önceliklerimizin en bafl›nda geldi¤ine inan›yordu. Biz daha tafl›nma aflamas›nda iken o, ön

mene hükmedilmeli ve bu da görünüflünden belli olmal›d›r... Sokakla ev aras›ndaki mekâ-

Capability Brown gibi elit peyzaj profesyonelleri tapis vert ya da yeflil hal› esteti¤ini

verside göletlerden a¤açlara, evlerden yürüyüfl yollar›na kadar her fleyin özenle, özel alan-

bahçede çoktan çal›flmaya koyulmufltu. Zaman, enerji ve kaynaklar›n bu bariz kötüye kul-

n›n evcillefltirilmesi ev içindeki evcillefltirmeyi sembolize eder. Çimenlik, özel hayat›n top-

peyzaj sanat›n›n merkezi ö¤esi olarak yayma konusunda öncülük ettiler. Frans›zlar geo-

lar ile halka aç›k alanlar, yal›t›lm›fll›k ile iliflkililik, iç mekânlar ile ortak alanlar, kent ile

lan›m› karfl›s›nda hayrete düflmüfltüm. O zaman çimleri biçmek benim akl›ma gelecek en

lumsal alandaki görüntüsüdür. Bu görüntüyü tehdit etmek sosyal de¤erler hakk›ndaki ge-

metrik bahçe tasar›mlar›ndan yana iken, ‹ngilizler Romantik manzaray› tercih etmektey-

k›r, merkez ile periferi aras›ndaki iliflkileri dengeleyecek flekilde düzenlenmifl oldu¤u mü-

son fleydi. Ne var ki, ben Birleflik Devletler’de do¤up büyümüfl de¤ildim.

nel geçer fikri tehdit etmek demektir ve bu da genifl çapl› bir kayg› aç›¤a ç›kar›r. 3

diler. Yine de düzenlice biçilmifl çimenlikler ço¤unlukla, geçit vermeyen engeller

kemmel bir modelin gerçeklefltirilmifl halidir.
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Riverside’da tüm arazinin büyük bir k›sm›n› kaplayan genifl çimenlikler hem k›rsal ö¤eler ile

görünümünün düzgünlü¤ü bir nezaket kural› say›lmaktayd›. Ödünç Manzara terimi on dokuzun-

tarlalara salmakla mümkün idi. Kanunlar yasaklay›ncaya kadar kimileri konut alanlar›nda da

D›fl mahallede bir mülk sahibi olmak Yeni Dünya’da baflar›l› olmak, Amerikan rüyas›n› gerçek-

kentsel planlamay› bütünlefltiren, hem de mekândaki sosyal benzeflme ve demokrasi hissini

cu yüzy›lda, toprak üzerine çizilen çizgilerin seyreden kifliler taraf›ndan fark edilemeyecek hal-

etinden ve sütünden yararlanmak amac›yla küçükbafl hayvan yetifltirmeye devam etmifltir. Bir

lefltirmifl olmak anlam›na geliyordu. D›fl mahallelerle birlikte çitsizlik, belirgin bir s›n›r›n olma-

güçlendiren bir katalizör olarak kullan›lm›flt›r. ‹ç Savafl’›n en önemli sonucunun köleli¤in kal-

de olmas› gerekti¤i fikri üzerine kurulu olup peyzaj mimarl›¤›n›n sosyal ve estetik prati¤inin te-

araya toplanmas› gereken hayvan kalmay›nca, çitlere duyulan acil ihtiyaç da ortadan kalkm›flt›r.

mas› duyarl›l›¤› kültürün içine daha da yerleflti. Öncü d›fl mahalle müteahhiti Abraham Levitt

d›r›lmas› oldu¤u düflünülürse, bu tür bir tasar›m›n kardefllik ve uyumun en az›ndan yasalar

orisi üzerinde çal›flan mimar Gervase Wheeler taraf›ndan ortaya at›lm›flt›r. Peyzaj tasar›m› üze-

Hatta çitler ve çevrili araziler, çiftlik ve ifl yap›lan yer anlam›na gelmeye bafllam›flt›r. Viktorya dö-

taraf›ndan kurulmufl olan Levittown Tribune 11 gazetesinin 1948 tarihli bir say›s› “‹ster imal

önünde herkesin eflit kabul edildi¤i ve bu prensiple henüz yeni birleflmifl olan Amerika Birle-

rine, “D›fl Mahalle Evlerinin Bahçelerinin

nemi evi, bo¤ucu iflleri hat›rlatacak her fleyden uzak bir s›¤›nak olarak idealize edilmektedir. Da-

edilmifl, ister do¤al olsun tüm çitler yasakt›r” diye buyurmaktayd›. Bu noktada aç›kl›k özgür-

flik Devletleri’nin kutsanmas› oldu¤u fark edilecektir. Belirli bir bireyin mülkü olan ve bunu da

Güzellefltirilmesi Sanat›” isimli, 1870 ta-

has›, çitler milliyetçilik ve yabanc› düflmanl›¤› sembolleri olarak alg›lanmaktad›r. Bu romantik d›fl

lükle eflde¤er görülmekteydi, ki bu da Amerikal›lar›n sahip oldu¤u en de¤erli ve onlar› “öteki-

d›fl görünümü ile belli eden Eski Dünya’daki, hatta Monticello’daki k›rsal malikânelerin tersine,

rihli incelemesinde, Frank J. Scott flöyle

mahalleler homojen bir orta s›n›f› bar›nd›r›p, sosyal bütünlük ideallerini içerecek flekilde tasar-

lerden”, özellikle de komünistlerden ay›ran en önemli özellikti. Fakat savafl sonras›nda özgür-

Riverside’da belirgin hiçbir s›n›r yoktu. Burada yerleflkeyi d›flar›daki dünyadan ay›ran hiçbir ge-

yazar: “Do¤an›n güzelliklerini baflkalar›-

lanm›fllard›r. Viktorya dönemi zihniyeti sosyal ayr›mc›l›k gerçe¤ini kent merkezlerinde b›rakarak

lük büyük sayg›nl›k kazan›rken vatan-

çit yoktu, ortak alanlar› özel mülklerden ay›ran ya da komflular aras›nda özel mülk s›n›rlar›n› be-

n›n gözlerinden çal›lar arac›l›¤› ile sak›n-

bu sorunla yüzleflmeme yollar› aramaktayd›. Homojen bir sosyal grup için çitleri olmayan çi-

dafllar, aç›k bahçelerinin devaml›l›¤›n›

lirleyen hiçbir duvar, çit ya da çal› da yoktu. Tam tersine, tüm s›n›rlar› belirsizlefltiren ve toplu-

mak h›ristiyanl›¤a ayk›r›d›r. Bahçelerin

menlikler ve sokaklar bar›flç›l bir sosyal bütünlük ve sosyal ütopya yan›lsamas› sa¤lamaktayd›.

sa¤lamak konusunda yerel kanunlar,

luk hissini güçlendiren, engel tan›maz bir flekilde birbirine uzanan aç›k çimenlikler vard›.

hepsini bir arada açmak bu al›flveriflte

Halbuki gerçekte yirminci yüzy›l›n ilk yar›s›nda Amerikan halk›n›n sadece çok küçük bir k›sm›

de¤ifltirilemez sat›fl anlaflmalar›, kent

10

d›fl mahallelerde bir ev sat›n alabilecek durumdayd›, bu durum yüzy›l›n ikinci yar›s›nda gelifl-

uygulamalar›, ki bunlara “Güzel Kent” ve

Olmsted’in Riverside’daki vizyonu ve ta-

me gösterdi. Birleflik Devletler ‹kinci Dünya Savafl›’ndan dünya çap›nda bir güç olarak, patla-

“Bahçe Kulübü” ak›mlar› 12 da dahildi,

yer alan herkesi zenginlefltirir.”
Her yan› aç›k ön bahçelerle komflular›m›za onlarla ayn›l›¤›m›z› ve bahçelerini alt s›n›flar›n
k›skanç bak›fllar›ndan uzak tutmak için üstleri k›r›k camlarla kapl› tu¤la duvarlar yapan ‹n-

Yazar›n kendi evi

sar›s› bofllukta oluflmam›flt›r; o döneme

ma yapan bir ekonomi, zafer sarhoflu bir atmosfer ve büyük beklentilerle ç›kt›. Bu haflmetli ül-

popüler medya, reklam kampanyalar›, 13

gilizlerle ayr›l›¤›m›z› gösteriyoruz. Amerikan bahçesi eflitlikçi bir yaklafl›md›r ve hepimiz

ait, fiziksel engellerin sevimsiz, uygunsuz hatta ahlaka ayk›r› oldu¤unu, Amerikal›lar›n geride b›-

kenin serveti (pasta) çal›flkan vatandafllar›na da¤›t›lacakt›. Hiç kimse bedavadan bir fleyler

akran bask›s› ve komflunun yapt›¤›n-

ayn› orta s›n›ftan oldu¤umuza göre bir çal›l›¤›n ya da çitin arkas›na saklanmak için hiçbir

rakmak istedikleri Eski Dünya’ya özgü hiyerarflik ve s›n›rlay›c› bir sosyal düzeni temsil etti¤ini

umamazd›, fakat herkesin mutluluk ve refaha ulaflmak için eflit olanaklar› vard›. Bütün kap›lar,

sebep yoktur, fikrini ima eder. Burada herkes mülk sahibidir, diye bildirir bahçe... 9

savunmakta olan fikirlerle tam bir uyum içinde geliflmifltir.

anahtar› bireyin gayreti olacak flekilde sonuna kadar aç›kt›. Çok çal›flma ve kararl›l›k ile elde

dan daha iyisini yapma arzusu taraf›nYoldan geçen biri çimende kestiriyor

dan zorlanmaktayd›lar.

edilemeyecek hiçbir fley yoktu. Servet daha çok servetin yolunu aç›yor, her nesil bir öncekinArsalar›n özellefltirilmesi ile özel mülkün halka aç›k hale gelmesi ikilemi, asl›nda Kraliçe Viktor-

Konut alanlar›ndaki çitlerin kald›r›lmas› ve özel mülkün en az›ndan nezaketen ve sadece görsel

den daha çok fley baflar›yor ve bu böylece sürüp gidiyordu. Amerikan rüyas› buydu; ayn› an-

Demokratik ön bahçenin tabii ki karanl›k ve zorunluluklarla dolu bir yan› da vard›r... T›pk› Pü-

ya dönemine ait, demiryollar› ve karayollar›na yak›n k›r evlerinin güzellefltirilmesi ve bölgeden

olarak halka aç›k hale getirilmesi, çiftlik hayvanlar›n›n konut alanlar›ndaki sokaklarda bulunma-

da hem elitist, hem demokratik, hem rekabetçi, hem de itaatkâr. Giderek geniflleyen ve görü-

ritanlar›n bireylerin arka yollar üzerinden ilahi güç ile kendi iliflkisini kurmas›na izin verme-

geçenlerin göz zevkini okflamak için halk›n hizmetinde olmalar› gelene¤i ile tam bir tutarl›l›k

s›n› engelleyen, dönemin Sa¤l›¤a Uyan›fl yasalar› uyar›nca mümkün olmufltur, ki bu tam da ilk

nüflte ideal bir yaflam süren orta s›n›f 1950’lere gerçekten de damgas›n› vuruyordu. Bu ortala-

yecekleri gibi, d›fl mahalle ütopyas›n›n üyeleri de ev sahibinin grubun adetlerinin arac›l›¤› ol-

içindedir. Bu evlerin büyük bir ço¤unlu¤u birbirinden kilometrelerce uza¤a, hane halk›ndan

mekanik çim biçme makinelerinin icad› ile efl zamanl›d›r. O zamana kadar çimenleri düzgün bir

ma 2,2 çocuklu, arabal› ve çim döfleli bir arsan›n üstünde müstakil evi olan, yani pastadan

maks›z›n bahçeyle kendi iliflkisini kurmas›na göz yummayacaklard›r. 14

baflka kimsenin gözüne görünmeyecek kadar genifl bir alana da¤›lm›flt›r. Ne var ki, bahçelerin

flekilde k›rp›lm›fl halde tutabilmek, ya emek yo¤un olarak t›rpanla, ya da koyun ve inekleri

kendilerine düflen paya sahip bir çekirdek aile idi.
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Genelde herkes d›fl mahallelerdeki uçsuz bucaks›z bir çimen denizi içerisinde yüzen, sokaklara

ön bahçeden de bir tek onlar geçer. Garajlar›n evlerin arka taraf›nda olmalar› sebebiyle insanlar

ellerinden geleni yap›p, arka bahçelerinde de mütevaz› özel faaliyetler gerçeklefltirdiler. So¤uk

için kullan›lan potasyum siyanat ve kloropikrin (göz yaflart›c› gaz) de bulunmaktayd›. 19

belirli aral›klarla dikilmifl a¤açlar ile vurgulanm›fl s›ra evleri ile iyi, temiz aile hayat›n› arzulamak-

arabalar›ndan arka bahçede inip eve de arka kap›dan girip ç›karlar. Ev sakinleri arka bahçeleri ra-

savafl döneminde McCarthycilik, yayg›n mant›ks›z korkular ve toplu paranoya, sosyal konfor-

Kullan›lan terminoloji bile peyzaj› bir savafl alan› olarak gösteren, amac›n fethetmek, boyun e¤-

tayd›. Bir bloktan di¤erine, binalar tamam›yla birbirine benziyordu, a¤açlar ayn› türdendi ve bah-

hatlamak, spor yapmak ve piknik yapmak için kullan›r. Ön bahçe, sokaktan geçenlere güzel gö-

mizmin önüne geçerek ev bahçelerinin militarizasyonuna yol açt›. Bu dönemde birçok ev sa-

dirmek ve yönetmek oldu¤u ölümcül ve kararl›l›kla kabaday› bir bak›fl aç›s›n› yans›tmaktayd›.

çeler de birbirinden ay›rt edilemez flekildeydi. Çimenli¤in içinde bile eflit uzunlukta saplar›, ge-

rünmek, ev içindeki hayat ile d›flar›daki hayat aras›nda bir tampon bölge oluflturmak ve toplum-

hibi beklenmekte olan füzeli sald›r›lara karfl› bahçelerinde s›¤›naklar yapt›rd›.

niflli¤i, flekli, dokusu ve rengiyle tek bir tür çimen haricinde herhangi bir bitki türü bulunmama-

sal normlarla uyum içinde olundu¤una dair bir güvence olmak haricinde hiçbir ifle yaramaz.

ler, fareler, akrepler gibi istenmeyen canl›lara yatakl›k etmesin, ya da allah korusun di¤er bitki
türleri ile birbirine kar›flmas›n. 15

Asl›nda ABD’nin çimenlendirilmesi, devlet taraf›ndan desteklenen insano¤lu ile Toprak Ana
Ço¤unlukla evin bahçesinin tam alt›nda, yedek ev yerine geçen bir s›¤›nak bulunurdu.

aras›ndaki destans› bir güç çekiflmesiydi. Bütün bir k›tan›n büyük bir k›sm›n› kaplayan bir ül-

Birleflik Devletler Güneybat› Pasifik müttefik kuvvetleri baflkumandan› ve ‹kinci Dünya Savafl›

Nükleer ça¤da bahçe, Amerikan evinin bölünmüfl ruh halini yans›t›r. Yüzeyinde bolluk ve

kede ekoloji bölgeden bölgeye büyük
de¤ifliklikler göstermekteydi ve her yeri-

s› gerekiyordu. Çimeni s›k s›k biçmek gerekiyordu ki vahfli bir flekilde büyümesin ve sivrisinekTam tersine s›k s›k biçilmek çimeni daha kal›nlaflt›r›r, daha çok

sonras› Japonya yöneticisi General MacArthur’un komünist elebafllar›n› avlad›¤›, ayn›

düzenin halinden hoflnut ifadesi, alt›nda ise mutlak düzensizlik ve kesin y›k›m sembolleri

kök salmas›na ve böylece baflka hiçbir canl›n›n yaflamas›na olanak vermeyecek yo¤un, homojen

zamanda senatör McCarthy’nin ‹çiflleri Bakanl›¤› ve sinema endüstrisi baflta olmak üzere

yer almaktayd›. S›¤›naklarda gerekli teçhizat aras›nda sakinlefltiriciler de önerilmekteydi.

nin çimen yetifltirmeye uygun oldu¤u

ve nüfuz edilmez bir yüzey oluflturmas›na sebep olur. Kahverengi lekeler ve sararan alanlar güç-

Amerikan hayat›n›n baflka pek çok alan›na girdi¤inden flüphelenilen düflman ve vatan

Bir sivil savunma filminde söylendi¤ine göre dört kiflilik bir aile için uygun miktar yüz adet

söylenemezdi. Fakat Amerikal›lar iklim,

süzlük ibaresiydi ve hemen düzetilmeleri gerekiyordu. E¤er Amerika’n›n peyzaj› bir mozaik olsay-

hainlerini teflhir ve yoketme amac›yla

hap idi. 16

toprak türü, topo¤rafya ya da mevsim ne

d›, bu, parçalar›n›n tümü uzaktan bak›ld›¤›nda yekpare görünen, tamam› yeflil bir mozaik olurdu.

yürüttü¤ü

Ne kadar zorlay›c› ve emek yo¤un bir ifl de olsa, d›fl mahalle sakinleri aç›k ve çitsiz bahçelerini bu

devam etti¤i bir dönemde, belki de halk

Bahçe bak›m› da bir tür sakinlefltirici görevi görüyordu, birikmifl gerginli¤i d›flar› atmak için

sundaki kararl›l›klar›n› de¤ifltirmeye ni-

flekilde tutmak, en az›ndan komflununki kadar iyi görünür k›lmak ve zeminde bak›m hatalar›ndan

elinden geldi¤ince yüksek sesle uyum-

bir araç, pratik bir muharebe metaforuydu. Bahçelerin militarizasyonu sürekli büyümekte olan

yetli de¤ildiler ve yeflil çimenle kapl›

kaynaklanabilecek her türlü s›n›r çizgisini yok etmek için ellerinden geleni ardlar›na koymad›.

luluk güvencesi verdi¤ini göstermeye

ve çok kârl› bir ifl haline gelen bahçe endüstrisinin reklamlar›nda da aç›kça dile getirilmektey-

bahçeler konusundaki beklentileri o za-

meflhur

duruflmalar›n›n

olursa olsun çimen yetifltirmek konu-

ihtiyaç duymaktayd›. Kendi çimenlerini

di. Varl›¤›n› sürdürmekte olan savafl zihniyetinden ve sald›r›ya u¤rama olas›l›¤› karfl›s›nda his-

man da ayn›yd›; flimdi de ülke çap›nda

Ön bahçelerin bir özelli¤i, asl›nda bak›m yapanlar haricinde hiç kimsenin buraya ad›m bile at-

komflununkinden farkl› k›lmaya ve ge-

sedilen savunmas›zl›k ve had›m edilme korkusundan 17 yararlanan ve bunlar› besleyen ilanlar

ayn›. Çimen özgürlü¤ü sembolize edi-

m›yor olmas›yd›. Çimenlik t›pk› sadece misafirlerin oturdu¤u salondaki süslü bir koltu¤a

reksiz yere ilgi oda¤› olmaya merakl› pek

d›fl mahalle sakinlerini otlar, karahindiba, solucanlar, salyangozlar ve baflka pek çok istenme-

yordu ve Amerikal›lar da bedeli her ne

benziyordu. Ön bahçe sahipleri taraf›ndan neredeyse hiç kullan›lmayan bir statü sembolüydü.

fazla kifli yoktu. Kimse bu gere¤inden

yen canl›ya karfl› sefere ça¤›r›yor ve Birleflik Devletler’in Japonya stratejisini ça¤r›flt›ran aske-

olursa olsun özgürlü¤ü yaymak konusunda kararl›yd›lar. Dahas›, Birinci Dünya Savafl› döne-

Elde edilmesi imkâns›z mükemmel vücut gibi, mükemmel çimenlik de bireyin asl›nda baflkala-

flevkli cad› av›n›n günah keçisi olmak is-

ri planlar öneriyorlard›. “Otlara karfl› silahlanma zaman›d›r. Önünüzdeki en iyi seçenek bu top-

mindeki Woodrow Wilson’dan bafllayarak Amerikan baflkanlar› ve ayd›nlar› h›rsl› golf merak-

r›na gösterifl yapmak için gerçeklefltirmeye çabalad›¤› bir idealdir. Koltu¤a, vücuda ya da çi-

temiyordu. Böylelikle ABD’nin iyi vatan-

çu sald›r›s› taktikleri de¤il, etkileyici özellikte bir silah deste¤i ile, kimyasal savafl yoluyla, bü-

l›lar›yd›lar ve üzerinde golf oynanacak yeflil çimenlerin k›ymetini bilirlerdi. Tar›m Bakanl›¤›,

menli¤e sahip olmak hayat›n›z›n kontrol alt›nda oldu¤unu ve ifllerin yolunda gitti¤ini dile getirir.

dafllar› ön bahçelerinde hofla gidecek

tüncül bir k›y›md›r.” 18 Halka pazarlanan böcek ilaçlar› aras›nda, asl›nda ‹kinci Dünya Sava-

Ulusal Besin ve ‹laç Kurulu ve Birleflik Devletler Golf Derne¤i’nin ortak çabalar› ve y›llarca sür-

Çimenlik söz konusu oldu¤unda, ön kap›y› sadece misafirler ya da hizmetkârlar kulland›¤›ndan,

genel bir görünüm sa¤lamak için

fl›’nda insanlara karfl› gelifltirilmifl kimyasal savafl malzemeleri olan, otlar›n köklerini kurutmak

dürülen yo¤un araflt›rmalar sonucunda biyokimya mühendisli¤i alan›nda büyük geliflmeler

Sokak köflesi, ABD
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kaydedilerek ›s›ya, kurakl›¤a, hastal›klara ve hatta hava kirlili¤ine bile dayan›kl› çimenler ge-

suz oldu¤u Bat› eyaletlerindeki su tüketiminin üçte ikisi çimenler içindi. Çevre konusunda

Her ne kadar aç›k çimenlik bahçeler standart uygulama olmaya devam etseler de, giderek ar-

kald›r›mlar› teknik aç›dan flehrin mülkiyetinde olsa da, ayn› zamanda ön bahçenin parças› sa-

lifltirildi ve ülkenin dört bir yan›nda çimenle kapl› bahçeler oluflturabilmek olanakl› hale gel-

artan duyarl›l›k, 1970 y›l›nda Birleflik Devletler Çevre Koruma Kurulu’nun, 1971 y›l›nda da

tan say›da ev sahibi, ön bahçelerinde kendi toprak örtüsü fikirlerini gelifltirmek amac›yla ka-

y›l›r. Her ev, kald›r›m›n yol taraf›nda olan çimenlerin de bak›m›n› üstlenmek zorundad›r. Her

di. Bahçe endüstrisi çimen biçme makineleri, gübreler ve böcek ilaçlar› fleklinde modern bi-

Greenpeace’in ve birçok baflka aktivist grubun kurulmas›na sebep oldu ve bunlar kimyasal-

bul görmüfl de¤erleri sorguluyor ve yerel kanunlara karfl› ç›k›yordu. 80’li ve 90’l› y›llar sadece

adada kendi bahçesini alternatif bahçecilik yöntemleri, çitler ya da her ikisini birden kullana-

limi sürekli paketleyerek toplu tüketime sundu.

lar›n güvenilirli¤i konusunda duyulan hakl› kayg›lar›n yay›lmas›na neden oldu, çevreyi ko-

pek çok farkl› bahçe düzenleme stilinin do¤uflu ile çimenle kapl› ön bahçe fikrinin duraksat›l-

rak kald›r›ma kadar uzayan bahçelerini kiflisel olarak özellefltiren belirli say›da baflkald›r›c› bu-

rumaya yönelik ulusal ve uluslararas› kanunlar›n ç›kar›lmas›n› olanakl› k›ld› ve bahçe endüs-

mas›na flahit olmakla kalmad›, ayn› zamanda çitsiz bahçe duyarl›l›¤›ndan uzaklafl›lmas›na da

lunur; fakat bunlar bile kald›r›m›n yan›ndaki alanda çimen yetifltirir. Baz› köktenci asiler yol ile

trisinin geliflmesini bir miktar yavafllatt›.

tan›kl›k etti. D›fl mahalle mülklerindeki uygulama de¤iflikli¤i ile eskiden tek bir parsel olan ye-

kald›r›m aras›nda kalan bu alana sarmafl›k diker ya da buray› zemin tu¤lalar› ile kaplarlar, fa-

re, flimdi iki yap› infla edilebiliyordu ve genellikle eski s›ra evler y›k›l›p yerlerine daha genifl,

kat yine de büyük ço¤unluk hâlâ hiçbir engelle s›n›rlanmam›fl yeflil ön bahçe anlaflmas›na
uymaktad›r.

Amerikal›lar›n Toprak Ana ile giriflmifl olduklar› egemenlik savafl›n› elektrikli makineler ve
kimyasallar›n da yard›m› ile kazanm›fl olmalar›, d›fl mahallelere göçen kentlilerin endüstrileflmenin kötü sonuçlar›ndan uzaklafl-

ABD’nin 1975 y›l›nda Vietnam ormanlar›nda ilk ciddi askeri yenilgiyi yaflad›¤› s›ralarda, Ame-

neredeyse hiç d›fl mekân› olmayan evler yap›l›yordu. Evleri birbirinden ay›ran genifl bahçele-

mak ve do¤aya yak›nlaflmak istemeleri,

rikan kültürü içerisindeki otorite karfl›t› e¤ilimler çoktan en üst noktaya varm›flt›. Politik akti-

rin ortadan kalkmas›yla özel alan konusu bir problem olmaya bafllad›. Gidecek baflka yön bu-

basit k›rsal hayata karfl› duyduklar›

vizm, baflkald›r›, ayaklanma, yüzleflme ve kar›fl›kl›k ç›kartmak, sivil haklardan kad›n haklar›na,

lamayan kent/d›fl mahalle dokusu sürekli geniflleyerek aradaki tampon bölgeleri de doldurma-

Çim Serisi’nden al›nm›fl olan bu foto¤raf seçkisinde, ilgimi orta s›n›f d›fl mahalle ütopyas›n›n

nostaljik özlem yüzünden oldu¤u düflü-

Amerika’n›n denizafl›r› ülkelere askeri müdahalesine, gençlik ve çevre 21 konular›na kadar uza-

ya bafllad› ve kent merkezleri ile konut mahallelerini birlefltirdi. Giderek yo¤unlaflmakta olan

günümüzde görülen haline odaklad›m. Asl›nda her ne kadar kendileri s›n›rlar› belirsizlefltirme-

nülünce, asl›nda son derece ironiktir.

nan alanlarda genel geçer de¤erlere köktenci karfl› ç›k›fllar› kutsayan amaçlarla özdefllefltiril-

konut mahallelerinde çal›l›k, duvar ve çitler belirmeye bafllad›. Koruyucu duvarlarla çevrili

yi amaçl›yor olsalar da hem d›fl mahalleler, hem de çimenlik bahçeler kendileri do¤a ve kül-

Daha da ilgi çekici olan, sonunda ev

meye baflland›. Walden’in yay›nlanmas›ndan yüz elli y›l sonra, Henry David Thoreau’nun en-

siteler, ya da bilinen di¤er adlar› ile kale flehirler 24 hem kent içinde, hem de k›rsal alanlarda,

tür, özel ve halka aç›k, sahip olan ve sahip olmayanlar aras›ndaki gerilimin s›n›r bölgeleridir.

sahiplerinin çiftçilerden daha fazla kim-

düstrileflmenin yükselifli ve do¤an›n yok edilifli hakk›ndaki feryad› ve insanlar›n do¤a ile ilifl-

hem alt, hem de üst s›n›f mahallelerinde, özellikle de aral›¤›n afl›r› uçlar›nda bulunan alanlar-

Buradaki amac›m, kuramsal olarak s›n›rlar› olmayan yerlerdeki s›n›rlar› göstermektir. Bu ama-

yasal kullanm›fl olmalar›d›r. Çimenlik

kilerinin özü konusundaki sorular çok daha yayg›n bir kitle aras›nda yank›lanmaya bafllad›.

da büyük bir h›zla yay›lmaya bafllad›. Bugünlerde orta s›n›f mahallelerinden (zengin veya

ca yönelik olarak soka¤a en yak›n olan alanlarda, bir kiflinin çimenli¤inin bitti¤i ve bir di¤eri-

arazilerin neredeyse Michigan eyaleti-

70’li ve 80’li y›llarda bahçeyi çimenin hakimiyetinden ç›karan ve her bitkinin yaflama hakk› ol-

fakirine do¤ru) ne kadar uzaklafl›rsan›z o kadar çok engelle karfl›lafl›rs›n›z, ister çimen üzerin-

nin bafllad›¤› yerlerde insan eli ile yap›lm›fl izleri tespit ettim. E¤er “çimen Amerikan hayalinin

nin tümüne eflde¤er bir alan kapl›yor

du¤u “özgürlük bahçeleri” belirmeye bafllad›. Yeni peyzaj yaklafl›mlar› fütüristik L.A.W.U.N.

de, ister pislik ya da beton üzerinde olsun.

hüküm sürdü¤ü s›n›r alan›d›r ve bahçe de cennet psikolojisinin süre¤en git gellerini yans›tan,

oldu¤u bu durumda (147.122 kilomet-

projesinden 22 susuzlu¤a dayan›kl› bitkiler ve verimli sulama yöntemleri arac›l›¤›yla su ve

re kare) bahçe bak›m› 30 milyar dolarl›k bir endüstri haline gelmifl ve bu endüstriden ulu-

enerji kaynaklar›n›n korunmas›n› ve kimyasallara olan ba¤›ml›l›¤›n ortadan kald›r›lmas›n› öne-

Bir baflka güncel e¤ilim de ön bahçeyi kendi içinde, biri belirgin bir flekilde özel, di¤eri de

s›n›r alan›n›n günümüzdeki halinin post-modern dönemimizin sosyal psikolojisi hakk›nda ne-

sal “petrokimyasal ba¤›ml›l›¤›” 20 diye bahsedilmeye bafllanm›flt›r. Her hafta 3 santimetre su

ren Xeriscape’e kadar uzan›yordu. Fakat laboratuvarda gelifltirilmifl çimen çoktan yerel ekolo-

umumi olacak flekilde iki bölüme ay›rmak olmufltur. D›fl mahallelerin ço¤unda evin hemen

ler söyledi¤ini merak ediyorum...

isteyen bahçelerin, ki bu ortalama büyüklükteki bir bahçe için bir yaz döneminde toplam 40

ji, hatta kimi zaman iklim 23 üzerinde geri döndürülmesi imkâns›z etkilere yol açm›flt› ve çimen

önünden bafllayan bir ön bahçenin ard›ndan kald›r›m gelir ve ondan sonra yol ile kald›r›m›n

metre küp suya denk düflmektedir, gündelik olarak kullan›lan mekanik sulama f›skiyeleri ile

yerine di¤er tür bitkiler yetifltirmek neredeyse bafllang›çta çimeni bu topraklarda yetifltirmek

aras›nda tekrar bir çimenlik alan vard›r. 25 Bu araba yolu ile yaya yolu aras›ndaki isimsiz alan

donat›lmalar› gerekliydi. Suyun k›t, iklimin de çimen yetifltirmek aç›s›ndan özellikle uygun-

kadar zordu.

en esasl› s›n›r bölgesidir, yani asl›nda hiç kimseye ait olmayan bir alan. Her ne kadar yaya

Kentsel yaya yolu
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Notlar
1 Arthur Drexler, Built in the USA: Post-War Architecture, Museum of Modern Art, New York,
1953.
2 1980’lerin sonlarına do¤ru çim biçme makineleri sürekli bozuldu¤undan, çimlerini kesmeyi
bırakan Walter ve Nancy Steward, bir dergi makalesine konu olmufllardı. Komfluları bu durumdan
flikayetçi olmufl ve yerel yönetim de onları ev sahiplerinin çimenlerin boyunun otuz santimetreyi
geçmesine izin vermelerini yasaklayan bir kanun uyarınca mahkemeye vermiflti. ‹lçeyi kanun
düzenlemelerini de¤ifltirmeleri yönünde ikna ederek, yeni ortaya çıkmakta olan dıfl mahalle çimen
hareketinin yıldızları haline gelmifller, fakat kızgın komflulardan biri inatla “... konu sadece çevreyle ilgili
de¤il. Bu durum evin içindeki kiflilere dair bir fleyler söylüyor. Mesele neredeyse temizlik konusunda.”
“Her fley otlar hakkında! Dıfl mahallelerde oturan bir çiftin ‘Hayır iflte, biçmeyece¤iz’ demesi üzerine
komflular bahçe savafllarını bafllattılar.” People Weekly, 25 Temmuz 1988.
3 Mark Wigley, The Electric Lawn, The American Lawn içinde yayınlanmıfl, derleyen Georges
Teyssot, Princeton Architectural Press, New York, 2003, s. 156-7.
4 Virginia Scott Jenkins, History of an American Obsession, Smithsonian Press, Washington,
1999.
5 Capability takma adını olası tasarımlar konusunda arafltırmalar yaparken topra¤ın kapasitesi
hakkında tartıflmaktan hofllandı¤ı için almıfltır.
6 Her ne kadar en çok “Tüm insanlar eflit yaratılmıfltır” cümlesi ile tanınıyor olsa da Jefferson’›n
çimenli¤i kullanıflı, kendini son derece hiyerarflik bir sosyal yapıya sahip olan Avrupa aristokrasisi ile
özdefllefltiriyor oldu¤unu göstermektedir. “Demokrasinin babası”nın hem kölelerinin oldu¤u, hem de
bunlardan daha çocuk yafltaki birinden çocuk sahibi oldu¤u ve bu çocu¤un bir piç ve köle olarak
yetiflti¤i genetik olarak kanıtlanalı beri, Jefferson ikiyüzlülükle suçlanmıfl ve flöhreti ciddi bir flekilde
tekrar gözden geçirilmeye bafllanmıfltır. Özel hayatındaki davranıflları ve benimsedi¤i bahçecilik tarzı ile
konuflmalarında söyledikleri karflılafltırıldı¤ında ortaya ilginç, neredeyse karikatür gibi bir durum
çıkmaktadır.
7 Jefferson’ın evi bafllı baflına bir kurum sayılır, ki resminin Amerikan paraları üzerinde yer alıyor
olması bile buna yeterli kanıt sayılabilir. Befl sentlik bozuk paranın bir yüzünde Baflkan Thomas
Jefferson, di¤er yüzünde de Monticello’nun bir resmi yer alır. Aynı paranın bir baflka versiyonunda da

bir tarafta Jefferson, di¤er tarafta da, yani yazı tarafında, Louisiana Alımı’nın anısına bir Amerikan askeri
ile onunla el sıkıflan bir Kızılderili bulunur, (Amerika’nın yerlileri yerine) Fransızlarla bu alımın
pazarlıklarını yapan Jefferson, böylece Birleflik Devletler’in kapladı¤ı alanı iki katına çıkarmıfltır. Her iki
halde de Jefferson’ın imgesi Amerikan gündelik hayatında toprak ile ba¤lantılı olacak flekilde
ölümsüzlefltirilmifltir.
8 Dıfl mahalle fikri, Endüstri Devrimi sırasında ortaya çıkmıfltır. Fabrikalar ve ticaret merkezleri
ço¤almaya baflladıkça ve büyük flehre endüstride ifl bulmak için gelen vasıfsız iflçi güruhu arttıkça, orta
sınıf kent sakinleri de bu durumun sonucunda artan hava ve ses kirlili¤i, pislik, aflırı kalabalıklaflma,
fakirlik ve suç oranlarındaki artıfla cevaben, çıkar yolu kent merkezinin çeperlerine taflınmakta buldular.
Dıfl mahalle yerleflimleri hazır ve kolay ulaflım sayesinde mümkün olup iki dünya arasında bir köprü
vazifesi görecekti ve böylece sa¤lıklı, güvenli, sakin ve ferah kır hayatı ile kentin sundu¤u olanaklar kolay
ulaflılacak bir mesafede bulufluyordu.
A¤ır endüstrileri desteklemek amacı ile Baflkan Woodrow Wilson’ın, Ford Otomobilleri ve benzeri
flirketler için çeflitli kolaylıklar sa¤ladı¤ın› ve Henry Ford’un da buna giderek daha ucuz ve randımanı
daha yüksek modeller üreterek karflılık verdi¤ini belirtmek gerekir. 1920’lerde ABD’de 20 milyon taflıt
bulunmaktaydı. Yine de bafllangıçta dıfl mahallede evi bulunan ve arabası olanlar orta sınıfın küçük bir
kesimini oluflturuyordu. Ancak ‹kinci Dünya Savaflı sonrasında, ekonomik patlama ve genifl çaplı bir orta
sınıfın oluflmaya bafllamasından sonra insanlar, kentleri büyük çapta boflaltmaya ve bütün bir
mahallenin tek bir müteahhit tarafından infla edildi¤i, arsaların mütevaz› parsellere bölündü¤ü ve bunun
sonucunda birbirinin aynı evlerin ve konut sakinlerinin gündüzleri ifllerinde geçirip akflamları eve
sadece uyumak için geldikleri yatak odası toplumlarının oluflmaya baflladı¤ı sıra evlere taflınmaya
baflladılar.

13 Bahçe endüstrisi bahçecilik üzerine e¤itici kitapçıklar bastırıyor ve bunları bedava da¤ıtıyor,
müflterilerine ulaflabilmek amacı ile halk aktiviteleri düzenlenmesine destek veriyordu. Ayrıca, ana metinde
detaylıca anlatıldı¤ı üzere, savafl zihniyetinden faydalanmaktan tutun, tüketici psikolojisini etkileyebilmek
için birçok farklı düzlemde faaliyet gösteriyordu. Reklamcılar toplumda yükselmekte olan bir grup insanı
ve onların toplumun saygıde¤er ve kültürlü üyeleri olarak yeni ele geçirmifl oldukları orta sınıf
pozisyonlarını sa¤lamlafltırmak isteyecekleri anı bekliyorlardı. Ulusal reklam kampanyaları ve markalar,
birbirine aynı malları satın alıp tüketiyor olmaları sayesinde ba¤lanan Amerikan tüketim toplumunun
oluflmasına yardımcı oldular. E¤er Jones’larla aynı fleyleri tüketiyorsan, Jones’lar kadar iyiydin, yani ne
tüketti¤in toplumdaki yerini belirliyordu. Bu tür bir reklam yaklaflımı en çok kendi statüsünü kanıtlama
çabasında olan insanlar üzerinde ifle yarar, ki bu da Amerika gettolarında ve geliflmekte olan ülkelerde
yaflayan insanların neden bu kadar büyük marka düflkünleri olduklarını açıklamaktadır.
14 Pollan, s. 65.
15 Bu ideal bahçe imgesinde toleranssızlık ve ırkçılık kokan, tedirgin edici bir yan vardır.
Allessandra Ponte tarafından The American Lawn’da yayınlanmıfl “Professional Pastoral” isimli
makalesinde belirtildi¤i üzere, ekoloji biliminin kurucularından birisi olan Willy Lange, Hitler’in
Almanya Milliyetçi Sosyalist Partisi tarafından son derece benimsenen bir fikir olan bir milletin do¤ası
ile insanlarının çevresindeki “do¤a” arasında do¤rudan bir ba¤lantı oldu¤unu fark etmifltir. Lange,
Alman bahçeleri ve bunların Alman insanına ve Alman do¤asına uygunlu¤u üzerine yaptı¤ı tartıflmalarda
“biyolojik estetik” ve buna karflılık gelen “bitki sosyolojisi” konularında yazmıfltır. Nesilden nesile
aktarım prensipleri, genetik ve ırksal üstünlü¤e inananlar arasında ilgi duyulan bir konu idi, 19. yüzyılın
ortalarında Gregor Mendel tarafından bitkiler hakkındaki arafltırmalar daha sonraları geneti¤in bilimsel
bir disiplin olarak yerleflmesine yol açmıfltır.

9 Michael Pollan, Second Nature: A Gardener’s Education, Dell Publishing, New York, 1991, s. 65.
16 Wigley, s.150.
10 Liz Primeau, Frontyard Gardens: Growing More Than Grass, (www.gardenguides.com).
11 “Restrictions Affecting Houses & Sample Contract”, Levittown Tribune, Temmuz 1948, s. 24.
12 Üst sınıflardan gelen hanımlar kâr amacı gütmeyen kurulufllar kuruyor ve halkı, özellikle de yeni
yeni orta sınıf olmufl olanları, azınlıkları ve çocukları bahçecilik ve bakımlı bir ev ve bahçenin faydaları
konularında e¤itiyorlardı. Dersler ve örnekli e¤itim çalıflmaları için destek oluyor, ön bahçe yarıflmaları
düzenliyor ve henüz kendi toprak parçalarına sahip olmayanlar için mahalle bahçeleri kuruyorlardı.
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17 Erkekler bir nükleer saldırı karflısında ailelerini ve mülklerini koruma konusunda aciz hissediyorlardı,
yani erkeklikleri ellerinden alınmıfl gibi hissediyorlardı. Tanınmıfl bir yapay çimen gübresi olan Vigro yıllarca
sonra kullanılacak olan bir iktidarsızlık ilacı olan Viagra ile flaflırtıcı bir isim benzerli¤i göstermektedir.
18 “Evet sizin de yabancı otlardan arınmıfl bir bahçeniz olabilir”, Changing Times, Temmuz 1955, s. 41.
19 Jenkins, s. 153.

20 W. Graham, “The Grassman: Can John Greenlee Do Away with the Lawn?”, The New Yorker,
19 A¤ustos 1996.
21 Dipnot 2’deki makalenin ismi olan ‘Hayır iflte, biçmeyece¤iz’ savafl karflıtı aktivistler ve askere
ça¤rı ka¤ıtlarını yakarak Vietnam Savaflı’nda Amerikan askeri olarak görev yapmayı reddeden asker
kaçaklarının sıkça kullandıkları bir slogan olan ‘Hayır iflte, gitmeyece¤iz’e açık bir göndermedir.
22 L.A.W.U.N. (Locally Available World Unseen Networks) 1971 yılında David Green tarafından
gelifltirilmifl, insanların vahfli do¤a ile ona zarar vermeden bir arada yaflayacakları bir fütürist ütopyadır. O
sıralarda geliflmekte olan telsiz a¤ ba¤lantısı/cep telefonu teknolojileri konusunda yo¤unlaflan Green, ev
üniteleri, araç gereçler, iletiflim ba¤lantıları ve bir yerden di¤erine hiçbir iz bırakmadan nakledilebilen
otomatik hizmet robotların›n gelifltirilmesi üzerinde durmufltur. Amacı insanların ihtiyaçlarını karflılayacak
istilacı olmayan bir mimari ile dünyayı kesintisiz yeflil bir yüzeye sahip, büyük bir yeflil topa dönüfltürmekti.
23 Genifl çimenlik arazilerin ısıyı düzenledikleri ve hava kalitesini yükselttikleri öne sürülür.
24 Blakely ve Snyder çı¤ır açan kitapları Fortress America: Gated Communities in the United
States’de mahalle girifllerine kapı koymanın zaten parçalanmıfl olan toplumu daha da bölece¤ini öne
sürerler ve bunun toplumun belirli kesimlerini birbirinden kopardı¤ını, barikatların dıflarıda bırakmaya
çalıfltı¤ı sosyal problemlerin konu edilmesine hiçbir katkıda bulunmayarak sosyal ve politik anlamda
demokrasiyi engelledi¤ini belirtmektedirler. Benzer bir yaklaflımla, benim bir enstalasyon iflim olan
Twisted Lollipopland isimli çalıflmam da yo¤un güvenlikli girifl kapılı mahallelerin giderek kendi yerel
kuralları olan flehirlere benzemelerini ve toplum genelinden kopmalarını konu almaktadır.
25 Kaldırım bafllı baflına bir ilgi oda¤ıdır. Kaldırım ve sokak arasındaki çimenlik alan, genellikle orta
sınıf mahallelerinde görülür. Gettolarda ya da kent merkezinde kaldırımlarda ço¤unlukla hiç çimen
yoktur. Buna karflılık, üst düzey mahallelerinin pek ço¤unda da ortalıkta amaçsız dolaflan insanlara karflı
bariz bir önlem olarak neredeyse hiç kaldırım yoktur. Bunun tam tersine Riverside Olmsted’de de
sokakları güzellefltirmek, insanları yol boyunca gezinmeye, birbirileriyle karflılaflmaya ve sosyalleflmeye
teflvik etmek için, toplumu tekrar bir araya getirmek ve bu dıfl mahalle sakinlerinin her yerden çok uzak
bir yerde bir bafllarına bırakılmıfl hissetmelerine engel olmak için özel olarak tasarlanmıfl, kenarları
çimenlerle kaplı yaya yolları bulunmaktadır.
26 Teyssot, s.16.
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