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I. BÖLÜM 

… 

BD: Öncelikle burada bulunmak; öğrenciler tarafından yoğun bir emek  ile harcanmış bu 

organizasyonun bir parçası, katılımcısı ve davetlisi olmak çok önemli ve değerli... Ayrıca 

belirtmem de gerekir ki; uzun zamandır katıldığım etkinlikler içinde katılımcısı bu kadar çok 

olan bir etkinliğe katıldığımı hatırlamıyorum.  

SA: Evet ben de.  

BD: Ve bu organizasyonun öğrenciler tarafından hazırlanmış olması yanında ve bizzat 

bunun eğitim ortamında gerçekleşiyor olmasının çok büyük bir kıymeti var. Hem ortamın 

kalabalığı hem de içerik olarak burada konuşulacak konular altında ezilmeme imkanı çok 

düşük... Mümkün olduğunca kendimi hafifleterek neler söyleyebilirim diye düşünürken 

benden önceki konuşmalar  bu konuda bana çok yardımcı oldu. Bu anlamda sanırım ben 

Ertuğ’un sorduğu soruyu yanıtlamaya çalışacağım.  

EU: Zor.  

BD: Zor bir işe kalkışacağım. Bu işin ağırlığı biraz şuradan kaynaklanıyor:  biraz Deniz’in 

‘piyasa’ dediği, akademisyen arkadaşlarımızın ‘pratik dünya’ dediği dünyada yer alıyorum ve 

birtakım üretimler yapıyorum. Ama bu üretimlerimi mimarlık eylemimde sadece proje çizme 

eylemi içine sıkıştırmamaya, onu açmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca da mimarlık bilgi 



alanını kapsayan herşeye bulaşmaya çalışacak bir şekilde... Ve bu bulaşmaya çalışma hali; 

beni farklı mecralara sürüklüyor. Bu üretimleri sınıflandırmaya da koymak çok oldukça da 

güç; belki bu nedenle bu yönde bu kadar çok soru ile karşılaşıyorum. Buraya gelirken benzer 

sorularla karşılaşacağımı düşünerek acaba ben bu ortam içerisinde nasıl konumlanıyor ve 

nasıl konumlandırıyorum, yaptığım işi nasıl tarif ediyorum ? 

Bugün yüzyüze kaldığımız dünyanın, dijital çağ olarak da tarif edilen, çok fazla enformasyon 

içinde olduğumuz, artık herşeyin çok kolay indirgenemediği bir dünya olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu ortamda karşı karşıya kaldığımız durumların ve  ölçeklerin mimarlıkla ile ilişkisini tasarım 

ve  pratik dünyadan bir insan olarak sadece proje çizmek veya sadece proje oluşturmak 

olmadığını ve bu araçların yeterli olmadığını görecek kadar da deneyimlediğimi 

düşünüyorum. Biraz da sürekli bir devinim içinde farklı mecralarda üretkenlik gösterip, 

birtakım etkinliklerin içine katılmaya başlayınca da bu duruma yönelik kendine daha fazla 

soru sormaya başlıyor ve buna karşı nasıl metotlar geliştirmesi gerektiğini düşünüyor; 

yaşadığımız kentin dinamikleri, neoliberal politikalarla beslenen gelişmelerle kent hayatında 

maruz olunan pek çok konuya mimarlığın değil ama  mimarların çaresiz kalmasını, onların 

sadece gerçekten proje çizen bir adama ya da bir aktöre indirgenmesini sorgulamaya 

başlıyor. Bütün bu düşünceler içerisinde farkettim ki  bu sorulara yanıtlar ararken kafamda bir 

düşünce pattern’ı –deseni- oluşmuş. Orada da iki tane odak bütün çalışmanın aslında 

saçaklandığı noktayı oluşturuyor. Bir tanesi “konumlanma”, problemler karşısında kendini 

konumlandırma durumu, ikincisi de mesafe. O konumlandırdığım durumda, ilişkilendireceğim 

konu arasında nasıl bir mesafe gerektireceği. Zamanla bu farkındalık hali de birbirini 

besleyen ve tamamlayan pek çok yönü doğurmaya başlıyor.  

“Konumlanma” dediğimiz durum aslında birşeylere hazırlıklı olma hali süreçlerini organize 

eden ve  arkadaki süreci örgütleyen bir araçsallık, “mesafe” durumu da üretim araçlarını 

belirleyen, strateji ve organizasyon modellerini örgütleyen bir araçsallık kazanıyor. Üretim 

araçları derken; yazı mı ?, alternatif proje mi?, eylem mi?, yapı tasarmı mı ?..., organizasyon 

derken; tek başına mı?, grup olarak mı?, sivil insiyatif içinde mi?, profesyonel meslek adamı 

olarak mı ? Strateji derken de; örneğin farklı okullara gitme şansına eriştim. Buraya da 

geliyorum. Her okulun YÖK sistemine bağlı olmasına rağmen, kadroları ve içerikleri 

nedeniyle çok farklı kimlikleri ve eğitim ortamları var. Haliyle her okulda aynı adam olarak  

yer almamaya gayret gösteriyorum. Her okulun kendi duruşu üzerinden ona farklı bir, farklılık 

içerecek bir pozisyon üretmeye çalışıyorum. Bu stratejiler akademik ortamda başka türlü 

gerçekleşiyor, profesyonel iş ortamında başka türlü gerçekleşiyor, bir mimarlık durumu bir 

olay karşısında başka türlü bir eylem alanı olarak gelişiyor. Organize olma ve strateji 

üretmede de bazen tek başına biri olarak veya yazı yazarak veya başka türlü bir eylemde, 

bazen gerçekten bir grup olarak ve bir tür insiyatif geliştirerek farklı ekiplerden insanlarla 



biraraya geliniyor. Bazen de gerçekten ofiste kendi ürettiğin ortam içerisinde bunu yapmaya 

çalışıyorsun. Bütün bu şeylerin hepsi de kendi içinde bir sarmal bir durum oluşturuyor.  

Bugün bizi en zor durumda bırakan şey, karşılaşılan yeni durumlara hazırlıklı  olmama 

halimiz. Her karşılaştığımız durumda bir yüzleşme, bir konumlanma ve bir mesafe üretme 

durumuna ilişkin de bir tür davranış biçimi geliştirmek durumunda bırakılıyoruz. Bu 

karşılaşmalar hepimizin kendine göre bir yaklaşım geliştirmek zorunda olduğu bir durum 

üretiyor.  Ben de karşılaşma hallerine yönelik oluşan reflekslerin oluşturduğu davranış 

pattern’i,desenini biraz aktarmaya çalıştım. Buradaki temel noktanın da herkesin kendi 

beceri, ilgi alanları ve kendini yetiştirme becerisiyle bu potansiyeli bu ortamda mümkün 

olduğunca çoğaltması ve çarpıştırması üzerine kurulu olabileceğini düşünüyorum.  

Bu ve benzeri toplantı ortamları öğrenciliğimden bu yana  bir takım genellemeler yapılan 

konuşmalar içerdiğini hatırlıyorum. Ve hep Türkiye’de genel olarak durumlar böyledir 

zaten...Biz de de...böyle denilirdi... belki de kulağınıza çok yabancı gelmeyecek konuşmalar 

oılabilir bunlar... Bunları demek, mimarlık ve tasarım üzerine genellemeler yapmak  yerine 

‘ben ne yapıyorum’ ile biraz ilgilenip, ‘ben bunları yapıyorum, yapmaya çalışıyorum demeyi’ 

daha verimli ve faydalı olarak görüyorum. bunlar çoğalma imkanı bulabilirlerse eğer; temelde, 

neyi nasıl yapmamız gerektiğini değil de ne yaptıklarımızı daha çok  konuşabiliriz gibi geliyor.  

Belki bunlar bu noktalardan saçaklanarak sorularınızla bu konuları biraz daha açabilirim. 

Teşekkürler.  

 

II. BÖLÜM (Sorular) 

SORU: Çiğdem Nur Turhan: Ben aslında büyük ölçüde cevap aldığımı söyleyebilirim. ‘Bir 

Yapı Kurmak’ adlı yazınızdan biraz bahsetmenizi isteyecektim. O yazıda Boğaçhan 

Dündaralp aslında mimarlığa yaklaşımını anlatıyor. Şöyle düşündüm, bir mimarın 

gündemdeki söylemlerin altına ismini yazmasındansa, en başından sonuna işine, yani 

mimarlığa, yaklaşımı kaleme alabilmesi zor ve çok değerli bir şey. Zaten az önce kamusal’a 

da yaklaşımınızı anlattınız. Yazmanın nasıl sizi beslediği konusunu açmak istemiştim. Zor bir 

soru bence. 

 

BD: Teşekkürler. Yazma hali  kendi içinde hem içeriksel hem de biçimsel olarak farklı  türler, 

formatlar  içeriyor; Fikri, edebi, bilimsel, akademik olarak yazılar yazılabiliyor. 

Benim yazı yazma durumum önce kendimle ilgili olarak düşüncelerimi, biraz kendimi 

bulmakla ilgili...İfade etme gücümü artırmak için yetiştirmek amacıyla başladığım bir şey, ve 

hala herşeyin kendisi eskiz düzeninde bu anlamda devam ediyor. Yazı yazmanın türlü 



hallerini ben kendime sadece, mimarlık nasıl maket yapıyor, eskiz yapıyorsa, ben yazmayı 

da onun bir parçası olarak bu şeyleri görünür kılmanın öncelikle kendime görünür kılmanın 

bir parçası olarak görüyorum. O yüzden yazılarımın kendince bir hali var, genel bir iddia 

taşımıyor. “Bir Yapı Kurmak” da aslında, ya ben gerçekten dünyayı kavrama halimle, 

yaptığım iş arasındaki ilişkiyi tarif etmeye kalksam nasıl ilişkilendirebilirim diye başladığım bir 

eskiz, hala da aynı eskiz üzerinde durduğumu söyleyebilirim. Yani bu kendim için daha çok 

gelişmeye  açık bir alan gibi duruyor. Bu nedenle yazmanın benim için çok araçsal bir boyutu 

var. Önce öğrenmek ve kendimi anlamak için başlayan birşey oldu, sonra da üretmek ve 

araştırmak halinde evrildi. Hala da bu anlamda devam ediyor.  

 

AŞ: Arkadan gelen bir soru daha vardı.  

SORU: Nesrin Kırmacı: Aslında benim sorum Çiğdem’inki gibiydi, biraz da cevabını aldım. 

Sorum biriktirmek üzerine. Sizi ilk defa bir bavul dolusu defterle geldiğiniz zaman tanıdım.  

Teknolojinin çokça geliştiği bir zamandayız. Bu gelişimin  ‘mimarlık eğitimi’ sürecinde nasıl bir 

biriktirme olgusu ile devam ettiği, bunun günümüze yansımalarının ne yönde olduğuyla ilgili 

ne söylenebilir? 

Bir şeyler araştırırken dönüp dönüp baktığımız kitaplığımız, kitaplarımız vardır. Peki ya 

defterleriniz! Ilk yaz'arak çiz'erek doldurduğunuz defterinize bakıp kendinizi şimdiki zamanda 

karşılaştırınca ‘evrilme’ nizi nasıl açıklarsınız? Sürekli bir devinim içinde olan 

mimarlık/tasarım/uygulamadaki sürecin size yansımaları neler olmuş? 

 

BD:  Kendi çevresel algılarımızla, bulunduğumuz ortamda birşeyleri biriktirmeye başlıyoruz. 

Bu birikenlerden hepimizin kendimize ait bir arşiv oluşuyor. Aslında üretme dediğimiz 

durumda o arşivde o koşulların çarpışma hali oluyor. Bu anlamda biriktirme meselesini çok 

önemsiyorum. Bu nedenle de her türlü biriktirmeye özen gösteriyorum. Ancak bu 

biriktirmenin çok genelleştirilebilecek bir tarafı yok, tamamıyla benim kendi seçkilerimden 

oluşuyor. Ama kendi içinde, kendimle dertleştiğim, dert edindiğim noktaların sürekliliğini, 

tartıştığım meselelerin yanıtlarını aramak, karşılıklı paylaşılabilecek, gelişebilecek bir durumu 

varsa, ya da gündemde ortada duran bir duruma denk geliyorsa onu da ortaya dökmek, ya 

da  evrimleşmesini dışarıdan birtakım tepkiler almak üzerine kuran, kendimce dertlendiğim 

yöntemler, çabalar var. Arada eski defterlerime dönüyorum, kendime hatırlatıyorum. Nurbin 

el-beyin-göz koordinasyonunda bahsetti. Doğrudan defter yazmanın beyinle mesafeyi 

kısaltan, daha kolay içselleştirilebilen bir boyutu var. Ancak birikitirmeyi yalnızca defter 

üzeriden değil, dijital olarak da önemsiyorum, dijital olarak da saklıyorum. Ama  itiraf 

etmeliyim ki defterlerin başka türlü bir mekanı var. Yani o mekanlar üzerinden iletişim kurmak 

başka birşey. Belki de o bizim kendi öğrenme şeklimizle de ilgili olabilir. Çünkü beyin, bilgileri 



saklama ve depolama hali ile bu bilgilere kurduğuz köprüler ve bağlarla işliyor. İşte bu 

bilgilerle ilişkiyi ne kadar farklı bağlarla zenginleştirirseniz, daha çok kullanabiliyor, o bilgileri 

o kadar başka bilgilerle çarpıştırma olanağı yakalayabiliyorsunuz. Ben de elimden geldiğince 

kendi araçlarımı o anlamda genişletmeye çalışıyorum.  

 

AŞ: Galiba bir 3. Soru daha var.  

 

SORU: Ayşegül Taşkın: Merhaba. Benim de sorum aslında konuşmaya başladığınız o 

noktadaydı. Aslında tam da  onunla örtüşen bir noktadaydı. Mimarlık uygulamaları ve 

mimarlık pratikleri ve mimarlık eğitimi konusuna geldiğimizde çok farklı bir noktada iki başlık 

aslında. Ama siz bunun hep ortasında bir yerdesiniz. Kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz 

diye bir sorum vardı, ona cevap aldım aslında. Onun üzerinde ne kadar durmak gerekir 

bilmiyorum. Ben bunun haricinde şöyle birşey sormak istiyorum size. Tam 2004’te mesela 

Arkitera Genç Mimarlık Ödülü almışken, ondan sonra yolun çok çok başındayken NP12 gibi 

projelerinizle “piyasada” çok da dikkat çekmiş bir isimken, yani “piyasa”da hiç hız 

kaybetmeden çok hızlı adımlarla ilerleyebilecekken, siz bir anda mimarlık eğitimi konusunda 

ciddi bir çaba sarfediyorsunuz. Bunun altında yatan salt bir beslenme güdüsü müdür, yoksa 

bunun altında sizin gerçek anlamda başka aradığınız birşeyler de mi var bunu merak 

ediyorum. 

 
BD: Teşekkürler. Aslında mimarlık eğitimi ile mimarlık uygulamaları her ne kadar pratikte ayrı 

gibi dursalar da benim için onlar ayrı duran şeyler değiller. Benim için birbirini besleyen 

birbirini tamamlayan bir anlam içeriyorlar. Temelde aynı kaynak ve ortamlardan besleniyorlar. 

Ben birbirinin varlıkları üzerinden birbirrlerini sorgulama imkanı yaratma hallerini çok 

önemsiyorum.  Üretimimin ana ekseni olan ‘Yapmak’,’inşa etmek’  beni motive eden ve asıl 

mimarlık eğilimimi sürükleyen birşey. Ama bu üretimin hangi süzgeçlerden geçtiğini çok 

önemsiyorum.  Bu nedenle acele bir sonuç olarak bir şeyi inşa etmek üzerine kurulu bir 

motivasyonum yok.  İşte NP12den bu yana 5 yıl geçti ve çizdiklerimiz içinde bir tane iş 

uygulanmadı. Bu uygulanmama halinin çok çeşitli sebepleri var. Bir ara sosyal forumda 

bununla ilgili birşey anlatırken; yaptığımız projelerden çok nasıl bazı yatırımlardan 

vazgeçirdiğimizi, bazı şeylerin nasıl iptal olduğunu, yani mimarlığı yapmak kadar pek 

yaptırmamak gibi de bir gücü olduğunu ben bu 5 yıllık süreçte nasıl fark ettiğimden 

bahsettim. Yani birşeyi iyi yapmanın ya da birşeyi ehlince bir konumlanma sağlayıp onun 

peşinden gitmenin birtakım sonuçları var. Bir ofis sahibi olarak bu durum başkaları tarafından 

bir ticari başarısızlık olarak da algılanabilir. Piyasada  ticari anlamda ‘adınız’ için  bu durum 

pek hayırlı görülmeyebilir. Ama sonuçta ben kendi adıma birtakım ödediğim bedellerle bunu 

sürdürmeye çalışmayı oldukça önemsiyorum. Eğer hepimiz bu anlamda bir takım sonuçlar 



peşinde koşuyorsak da bunlar birtakım hedeflerlerle ulaşılan şeyler değil, gerçekten 

çabaların bir sonucu olmalı. Yani Şevki Bey uluslararası platformda Türkiye’den birilerinin de 

olması gerektiğini, bunun burada da imkanları olduğundan bahsetti. Belki de buradaki 

imkanların altı çizilebilir ama ben bunun bir hedef değil, bir sonuç olması gerektiğine 

inanıyorum. Bir mimarlık eğitiminde kategorik olarak mimarlık eğitiminin hedefi diploma 

almak olabilir mi? Ya da yüksek lisansa yapmanın hedefi tez yazmak olabilir mi? Yani 

mimarlığın da hedefi iyi bir yapı yapıp ya da çok uluslararası düzeyde bir mimar olmak 

olamaz diye düşünüyorum. Yani bu bir sonuçtur gerçekten onun yolları ve bedelleri vardır, 

onlar gerçekten bir sonuç olarak ortaya çıkarlar. En azından benim motivasyonum bu yönde. 

Çeşitli vesilelerle özellikle uluslararası ortamlarda başka gruplarla da ortak çalışmak, kendi 

yaş grubundan mimarlarla karşı karşıya gelme, değerlendirilme durumumum oldu. O 

deneyimlerden sonra çok hayıflandığımız ve beğenmediğimiz kendi ortamımızda çok büyük 

potansiyelleri olduğunu fark ettim. Ancak biz önce kendi ortamımızla hesaplaşmalıyız ki onlar 

da sonuçlar olarak dışarıdan kıymet bulabilsin...hesaplaşamama hali için Uğur Bey  tarihselci 

yaklaşımla, tarihsel durumla bizim bir türlü kuramadığımız bağın bir sonucu olduğunu ifade 

etti. Genel olarak bakıldığında,sürekli kendi ortamımızda bir problemimiz var, o problematiği 

bir üretim, bir enerji haline dönüştüremiyoruz gibi görünüyor. Yani bununla biz bir türlü 

hesaplaşamıyoruz. Hep idealize bir durum var o dışarıda bir yerde duruyor ve biz hep o 

hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. Ama asıl yapılması gereken şey belki de atlanıyor; Mimarlık 

eğitimi de bunun içinde, bir pratik dünya da bunun içinde, yazın dünyası da, bütün bunlar 

bunun içinde... Burası bizim ortamımız ve biz bir şeyleri tartışmazsak hiç bir şey olmayacak 

gibi geliyor bana. 

… 

III: BÖLÜM  

Seyirci: Ben kime sormak istediğimi bilmiyorum çünkü herkesin görüşünü almak istiyorum 

bu konuda. Çünkü benim için karışık bir konu bu.  

Mimarlık alanı, mimarlık alanı içinden çözülemeyecek problemlerle çok fazla oluşuyor. Bu 

anlamda çok fazla enerji harcıyor ve mimarlık gündemini aslında bu sorular oluşturuyor. 

Fakat mimarlar tam da bu sorunların önündeki aktör değil. Peki bu durumda mimarlığın, 

mimarlık alanı içinden çözülmeyecek sorunlarla uğraşması mimarlığı çeşitlendiriyor mu, farklı 

disiplinlerle etkileşim içerisine mi giriyor yoksa mimarlık mesleğini deforme mi ediyor? Bunu 

sormak istiyorum.  

 

ŞP: Muhteşem bir soru. Ben cevap vermeyeceğim hayır. Soruyu çok beğendim. Ben de o 

soruyu sormak isterdim yani.  

(Gülüşmeler) 



Biraz ironik oldu gibime geliyor soru.  

 

Seyirci: Soruyu tekrarlayabilir misiniz? (Gülüşmeler) 

 
BD:  Bence temelde  mimarların konuya bakış açıları ile ilgili bir sorun bu;  burada mimarların 

tek başına ve bütün bir problem üzerine bir fikir ya da bir çözüm önermesiyle ilgili ortak bir 

üretim davranışı var. Temelde bence mimarların tek başına mimarlık alanı içinde 

çözülemeyecek türde problemlerde gerçekten rol edinmesi gerektiği durumları var.  Ama 

mimarların şu ana kadar hep bu rolü çizmek ya da bir proje hazırlatmak ya da yapı inşa 

etmek olarak dışarıdan verildiği ya da indirgendiği için mimarlık tanımlı ve ortada görülen 

profiller üzerinden tartışılıyor. Bence pekçok mimar, mimarlık türü olabileceği gibi mimarlığın 

pek çok aktörü de var. Mimar olarak da mimarlık bilgi alanı içinde kalınarak da yapılabilecek 

üretimler bunlar. Evet konvansiyonel anlamda bilinen mimarlığı deforme ediyor, hatta iyi de 

yapıyor, mimarlığın güncel durumlar içindeki etkinlik alanını yeniden tanımlayabilmek için 

fırsatlar üretiyor. Bu bir araştırma olarak mimar ya da mimarlığın farklı disiplin ve koşullarla 

ortak olarak, onlar içinde nasıl rol edinileceğini bunun için de ne kadar, hangi mesafede 

duracağını ve nasıl ilişki kuracağını tarif etmesiyle ilgili bir alana taşınıyor...O yüzden ben 

bunun bildiğimiz mimarlığı deformasyona uğratacak birşey olarak, mimarın aktör olarak 

rolünün başka rollerle yeni bir tür ilişki modeli üzerinden kurabilmeye imkan yaratacağının 

bunun da  sadece bilgi alanı olarak değil, mesleki/pratik alan olarak da potansiyelini 

arttıracağını düşünüyorum.  

 


