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Gökhan Avcıoğlu, medyayı oldukça iyi kullanan bir mimar...Pek çok yayında projeleri, 
söyleşileri, kişisel metinleri yayınlanıyor... Daha çok yazılarında ve söyleşilerinde 
'aforizma'tik mimari düşünceler diyebileceğimiz sözler geçiyor...  
 
Bu sözler kendi içinde anlamlı 'gibi' duran, ancak bir bağlam,bir düşünme biçimi ya da bir 
proje ile desteklenmediğinde anlamın sürdürülemediği... imgesel tüketime sunulmuş... 
paparazzi haberlerdeki 'neon ışıklı pop star' sözlerini andırıyor.  
 
birkaç örnek;  
 
* "hayatımı magmaya dik geçirmek gibi bir niyetim yok !" / 2001 Yıldız buluşması  
 
"magmaya dik binalar yapmaya çalışmanın ötesine geçen, yapının her noktasını kullanan 
yapılar tasarlamaya çalışıyorum." / arredamento mimarlık-söyleşi  
 
soru: Acaba magmaya dik olmayan yapınız var mı?  
 
* "Girilebilme kabiliyeti yerine, çıkılabilme kabiliyeti yüksek yapılar..." / 2001 Yıldız 
buluşması  
 
soru: Bu ilişki zaten yapıların olmazsa olmaz koşullarından değil mi? Bunu tasarımsal veri 
olarak kullanış biçiminiz mi farklı? hangi projede ve nasıl kullanıldı ? 
 
*"Akademik estetiğin kuralları artık bizi hiç mi hiç ilgilendirmiyor onun yerine bugüne kadar 
mimarlık olarak görülmeyen durumlarla ilgiliyiz." mimarlık üzerine notlar/arredamento 
 
soru: Günümüzde akademik estetik diye bir şey var mı? Ayrıca 'bugüne kadar mimarlık 
olarak görülmeyen durumlar' nelerdir? Yaptıklarınızda, mimarlık olarak görünmeyen  
durumlar görünmüyor... 
 
* " ...halbuki yayınlananların çoğu da çöp, bir işe yaramaz...çok iyi çekilmiş bir takım 
fotoğraflarla anlatılmış bir takım şeyler var ki, gezdiğin zaman bile öyle hissedemezsin; bir 
duruş için, fotoğraf için yaratılmış mimarlıklar. Dergiler, yapıların nasıl yayınlanacağını 
uzmanlık konusu haline getirdiler..." / arredamento mimarlık-söyleşi  
 
yorum: Bu konuya kesinlikle katılıyorum, ancak GAD projelerini de buna dahil 
ederek...Yukarıdaki sözler..söylenen ile yapılan arasındaki tutarsızlığı göstermesi bakımından 
ilgi çekici ... 
 
saygılar, 
Boğaçhan  
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Bu lafları siz de kullanabilirsiniz. Peki sizinkiler ne? Tabi ki projelerle desteklenmesi 
gerekiyor... zaten ona hazırlık yapıyoruz.. ne yapacacağımızı düşünelim diye.  
1. ilki oldu... Var.. borusan aktivite merkezi.. gerisi de yolda... 
2. yani binaya girip kaybolmayıp panik ve tehlike halinde kolay terkedebileceğimiz 
yapılar...bugün binlerce yapı bu özellikten yoksun ve olanlarında geliştirilmeye ihtiyacı var.. 
üzerinde durmamızda ne sakınca var anlamıyorum..siz bu nları zorla mı okuyorsunuz 
.okumayın..ne zorunuz var.. sizde bildiklerinizi yazın,öğrenelim.ben bunlar otomatik hale 
gelsin isteğindeyim.bilinseydi ortalık böyle olmazdı düsüncesindeyim. Ben mesela birçok 
binaya girip çıkarken korkuyorum özellikle sinemalar, büyük iş merkezleri, alışveriş 
merkezleri, stadyumlar, bakanlıklar vs... Çevre Bakanlığı projesini bu özellik üzerine çalıştık 
 
Cevaplar devam edecek ......  

 

http://www.mimarlikforumu.com/showthread.php/617-G%C3%B6khan-
Avc%C4%B1o%C4%9Flu 
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