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EKLER 

EK 1: RÖPORTAJ SORULARI 

Müzikal Kompozisyon Süreci ile Ġlgili Sorular 

1.1. Bir eserin oluşmasında uyguladığınız standart bir süreç var mıdır? 

A-Varsa bu sürecin adımlarını anlatabilir misiniz? 

B-Uyguladığınız standart bir süreç yoksa bir eseriniz üzerinden gelişim sürecini 

anlatabilir misiniz? 

 

1.2. Bir müzik eserinin gerçeğe dönüşümünde ve kalitesinin belirlenmesinde sizce 

rol alan aktörler kimlerdir?  

-Besteci 

-Orkestra Şefi 

-Yorumcu veya Yorumcular 

-Dinleyiciler 

-Diğer(leri) 

 

1.3.Beste yaparken yorumcunun kapasitesini göz önünde bulundurur musunuz? 

Yorumcunun kapasitesi eserinizin sınırlarını etkiler mi?  

 

1.4. Eserlerinizin yorumlanması sırasında notada yazdıklarınızın olduğu gibi 

seslendirilmesi sizin için ne kadar önemli midir? Katkıya açık mısınızdır? 

-Kontrollü Katkı (Benim kontrolüm altında) 

-Kontrolsüz Katkı (Benim kontrolüm altında olmasa da olur) 

-Kesinlikle istemem 
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A-Katkı konusunda açık iseniz; kompozisyonunuzu bu öngörü bağlamında 

esneklik, değişebilirlik veya dönüşebilirlik gibi kavramlar üzerinden kurar 

mısınız? Lütfen açıklayınız. 

 

 

1.5. Herhangi bir eserinizin hayata geçirilmesiyle elde edilen geri dönüşümün kalitesi 

sonraki çalışmalarınızı etkiler mi? Nasıl? 

Elektronik müzik besteciliğini göz önüne almadan, teoride işler ama pratikte 

çalınması oldukça zor olan bir partisyonu, sonraki çalışmalarınızda ortamın da 

durumunu göz önünde bulundurarak revize eder misiniz? Bu durumu sonraki 

üretimlerinizde göz önünde bulundurur musunuz? 

 

Müzikal Kompozisyon Yöntemleri ile Ġlgili Sorular 

 

2.1. Bir müzisyenin bestecilik yetkinliğine ulaşması için belli standart aşamalardan 

geçmesi gerektiğine inanıyor musunuz? 

A-İnanıyorsanız bu aşamalar sizce nelerdir? 

-Armoni eğitimi 

-Kulak eğitimi 

-Form Bilgisi 

-Orkestrasyon ve Enstrümantasyon 

-Enstrüman çalabilme 

-Solfej Bilgisi 

-Diğer(leri) 

B-Bu aşamalardan geçmemiş bir kişinin güçlü bir müzikal içgüdü ile başarılı bir 

eser verebileceğine inanıyor musunuz? (Âşık Veysel örneği) 

C-İçinde bulunduğumuz çağı ve gereklerini göz önünde bulundurarak müzik 

eğitimi almamış bir kişinin icra edilecek bir müzik bestelemesini olumlu karşılar 

mısınız? 
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2.2. Besteleme sürecinde bestecileri fiziksel, düşünsel veya dış etkenlere bağlı olarak 

sınırlayan faktörler var mıdır? Varsa sizce nelerdir? 

-Müşteri 

-Dönem 

-Fiziksel Sınırlar 

-Sanatsal eğilimler 

-Uygulanabilirlik 

2.3. Mimarlık ve müzik tarihinde oldukça önemli bir figür olan Iannis Xenakis, 

mimarlıkta kullandığı süreçleri, müzikal kompozisyonuna, müzikal kompozisyonda 

kullandığı süreçleri mimari tasarımlarına aktarmıştır. Bu bağlamda kompozisyon 

sürecinizde farklı disiplinlerin(resim, heykel, mimarlık, teknoloji, sinema, vb.) 

yöntemlerini veya süreçlerini kullanır mısınız? Cevabınız evetse bir eseriniz 

üzerinden açıklayabilir misiniz? 

A-Başka disiplinlerin (resim, heykel, mimarlık, teknoloji vb.) kendine özgü 

yöntem, süreç, terminolojilerinin bilinmesinin yaratım sürecine katkı 

sağlayacağını düşünüyor musunuz?  

 

2.4. Bir müzik eserinin size göre kalitesini belirleyen en temel öğeleri nelerdir? 

Açıklayabilir misiniz? 

-Formu 

-Ritmik Kurgusu 

-Armonik Kurgusu 

-Müzikal Dokusu 

 -Teması 

-Düşünsel Altyapısı 

-Yorumu 

-Diğer(leri) 
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2.5. Müşteriye özel yapılan bir sipariş eser için müşterinin isteklerini birinci derecede 

göz önünde bulundurur musunuz?  

A-Sizden üslubunuza oldukça aykırı bir eser siparişi vermiş olsa, tavrınız ne 

olur? 

-Kesinlikle Reddederim 

-Kabul edebilirim. 

-Fikrimi anlatarak yönlendirmeye çalışırım. 

 

2.6. Yapıtınızı meydana getirirken tümevarımsal veya tümdengelimsel 

yaklaşımlardan hangisini tercih edersiniz?  

A-Müziği bir bütün olarak düşünüp mü kâğıda dökersiniz?  

B-Yoksa müziğin en küçük birimini kurgulayıp bütünü mü oluşturursunuz? 

 

Müzikal Kompozisyonda Öznenin Durumu ile Ġlgili Sorular 

3.1. Kompozisyon sürecinde öznel durumlar eserin oluşumunu ne derecede etkiler?  

-Öznenin sanatsal duruşu 

-Öznenin içinde yaşadığı dönem 

-Öznenin kişiliği 

-Öznenin üslubu 

-Öznenin ruhsal durumu 

-Öznenin eğitimi 

-Diğer(leri) 

Müzikal Kompozisyonda Kavramlar ile Ġlgili Sorular 

4.1. Ritim kavramı sizin için ne ifade ediyor? Bestelerinizde ritim kavramını nasıl 

kullanırsınız? Ritim bağlamında güçlü bulduğunuz bir müzik eseri örnek verebilir 

misiniz? 

4.2. Armoni kavramı sizin için ne ifade ediyor? Bestelerinizde armoni kavramını 

nasıl kullanırsınız? Armoni bağlamında güçlü bulduğunuz bir müzik eseri örnek 

verebilir misiniz?  
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4.3. Doku kavramı sizin için ne ifade ediyor? Bestelerinizde doku kavramını nasıl 

kullanırsınız? Doku bağlamında güçlü bulduğunuz bir müzik eseri örnek verebilir 

misiniz? 

4.4. Biçim-içerik ilişkisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Bestelerinizde biçim-içerik 

ilişkilerini nasıl değerlendirirsiniz? Biçim-içerik ilişkisini kuvvetli bulduğunuz bir 

müzik eseri örnek verebilir misiniz?  

 

Mimari Kompozisyon Süreci ile Ġlgili Sorular 

1.1. Bir eserin oluşmasında uyguladığınız standart bir süreç var mıdır? 

A-Varsa bu sürecin adımlarını anlatabilir misiniz? 

B-Uyguladığınız standart bir süreç yoksa bir eseriniz üzerinden gelişim sürecini 

anlatabilir misiniz? 

 

1.2. Bir mimarlık eserinin gerçeğe dönüşümünde ve kalitesinin belirlenmesinde sizce 

rol alan aktörler kimlerdir?  

-Mimar 

-Müteahhit veya yapımcı 

-Ustalar, Kalfalar, İşçiler 

-Kullanıcılar 

-Diğer(leri) 

 

1.3.Tasarım yaparken yapımcının veya müşterinin kapasitesini göz önünde 

bulundurur musunuz? Bu durum tasarımınızın sınırlarını etkiler mi?  

 

1.4. Eserlerinizin uygulanması sırasında tasarladıklarınızın ve çizdiklerinizin olduğu 

gibi uygulanması sizin için ne kadar önemli midir? Katkıya açık mısınızdır? 

-Kontrollü Katkı (Benim kontrolüm altında) 

-Kontrolsüz Katkı (Benim kontrolüm altında olmasa da olur) 

-Kesinlikle istemem 
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A-Katkı konusunda açık iseniz; tasarımınızı bu öngörü bağlamında esneklik, 

değişebilirlik veya dönüşebilirlik gibi kavramlar üzerinden kurar mısınız? Lütfen 

açıklayınız. 

 

1.5. Herhangi bir eserinizin hayata geçirilmesiyle elde edilen geri dönüşümün kalitesi 

sonraki çalışmalarınızı etkiler mi? Nasıl? 

Teoride işler ama pratikte uygulanması oldukça zor olan bir tasarımı, sonraki 

çalışmalarınızda ortamın da durumunu göz önünde bulundurarak revize eder 

misiniz? Bu durumu sonraki üretimlerinizde göz önünde bulundurur musunuz? 

Mimari Kompozisyon Yöntemleri ile Ġlgili Sorular 

2.1. Bir kişinin mimarlık yetkinliğine ulaşması için belli standart aşamalardan 

geçmesi gerektiğine inanıyor musunuz? 

A-İnanıyorsanız bu aşamalar sizce nelerdir? 

-Yapı Bilgisi 

-Yapı Fiziği Bilgisi 

-Yapı Detayı çözebilme yetisi 

-Malzeme ve malzeme kullanım bilgisi 

-Çizim vb. araçları kullanabilme yetisi 

-Temel tasar ve Tasarı Geometri Bilgisi 

-Diğer(leri) 

B-Bu aşamalardan geçmemiş bir kişinin güçlü bir müzikal içgüdü ile başarılı bir 

eser verebileceğine inanıyor musunuz? (Wright, Corbusier veya Ando örneği) 

C-İçinde bulunduğumuz çağı ve gereklerini göz önünde bulundurarak mimarlık 

eğitimi almamış bir kişinin uygulanacak edilecek bir mimari proje üretmesini 

olumlu karşılar mısınız? 
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2.2. Tasarım sürecinde mimarları fiziksel, düşünsel veya dış etkenlere bağlı olarak 

sınırlayan faktörler var mıdır? Varsa sizce nelerdir? 

-Müşteri 

-Dönem 

-Fiziksel Sınırlar 

-Sanatsal eğilimler 

-Uygulanabilirlik 

-Diğer(leri) 

A- Bu faktörler yeni bir esere başlarken izleyeceğiniz yöntemin şablonunu nasıl 

etkiler?  

 

2.3.Mimarlık ve müzik tarihinde oldukça önemli bir figür olan Iannis Xenakis, 

mimarlıkta kullandığı süreçleri, müzikal kompozisyonuna, müzikal kompozisyonda 

kullandığı süreçleri mimari tasarımlarına aktarmıştır. Bu bağlamda kompozisyon 

sürecinizde farklı disiplinlerin(resim, heykel, mimarlık, teknoloji, sinema, vb.) 

yöntemlerini veya süreçlerini kullanır mısınız? Cevabınız evetse bir eseriniz 

üzerinden açıklayabilir misiniz? 

A-Başka disiplinlerin (resim, heykel, mimarlık, teknoloji vb.) kendine özgü 

yöntem, süreç, terminolojilerinin bilinmesinin yaratım sürecine katkı 

sağlayacağını düşünüyor musunuz?  

 

2.4.Bir mimarlık eserinin size göre kalitesini belirleyen en temel öğeleri nelerdir? 

Açıklayabilir misiniz? 

-Formu 

-Ritmik Kurgusu 

-Armonik Kurgusu 

-Müzikal Dokusu 

-Teması 

-Düşünsel Altyapısı 

-Uygulama kalitesi 

-Diğer(leri)  
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2.5. Müşteriye özel yapılan bir yapı için müşterinin isteklerini birinci derecede göz 

önünde bulundurur musunuz?  

A-Sizden üslubunuza oldukça aykırı bir yapı siparişi vermiş olsa, tavrınız ne 

olur? 

-Kesinlikle Reddederim 

-Kabul edebilirim. 

-Fikrimi anlatarak yönlendirmeye çalışırım. 

 

2.6. Yapıtınızı meydana getirirken tümevarımsal veya tümdengelimsel 

yaklaşımlardan hangisini tercih edersiniz?  

A-Yapıyı bir bütün olarak düşünüp mü detaylara inersiniz?  

B-Yoksa yapının en küçük birimini kurgulayıp bütünü mü oluşturursunuz? 

 

Mimari Kompozisyonda Öznenin Durumu ile Ġlgili Sorular 

3.1. Tasarım sürecinde öznel durumlar eserin oluşumunu ne derecede etkiler?  

-Öznenin sanat duruşu 

-Öznenin içinde yaşadığı dönem 

-Öznenin kişiliği 

-Öznenin üslubu 

-Öznenin ruhsal durumu 

-Öznenin eğitimi 

-Diğer(leri) 

 

Mimari Kompozisyonda Kavramlar ile Ġlgili Sorular 

4.1. Ritim kavramı sizin için ne ifade ediyor? Tasarımlarınızda ritim kavramını nasıl 

kullanırsınız? Ritim bağlamında güçlü bulduğunuz bir mimari eser örneği verebilir 

misiniz? 

4.2. Armoni kavramı sizin için ne ifade ediyor? Tasarımlarınızda armoni kavramını 

nasıl kullanırsınız? Armoni bağlamında güçlü bulduğunuz bir mimari eser örneği 

verebilir misiniz?  
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4.3. Doku kavramı sizin için ne ifade ediyor? Tasarımlarınızda doku kavramını nasıl 

kullanırsınız? Doku bağlamında güçlü bulduğunuz bir mimari eser örneği verebilir 

misiniz? 

4.4. Biçim-içerik ilişkisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Tasarımlarınızda biçim-

içerik ilişkilerini nasıl değerlendirirsiniz? Biçim-içerik ilişkisini kuvvetli bulduğunuz 

bir mimari eser örneği verebilir misiniz?  
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EK 2: RÖPORTAJLAR 

BOĞAÇHAN DÜNDARALP 

Hakan Deniz Özdemir: Eserlerinizi oluştururken uyguladığınız standart bir süreç 

var mıdır? Varsa bu sürecin adımları nelerdir? 

Boğaçhan Dündaralp: Sürece ait standart değil de, belli metodolojiler var. 

Metodolojilerin alt kullanma çeşitliliği; ölçek, durum ve bağlama göre değişiyor. Bu 

değişimin, işi çok aktörlü veya tek mi yaptığıma; yani kaç aktörlü olduğuna kadar 

varan çeşitli varyasyonları var. Metodolojinin kendisi; hep o bağlamın kendine özgü 

durumuna ait bir soru üretmek veya ona karşı bir hareket noktası geliştirmek ile 

başlıyor. O soru eşitliğinde bir takım fikir aileleri oluşuyor. Onları ayıklayıp, o 

ayıklanan fikirler arasından da o koşullar ve bağlamla en uygun durum örtüştüğü 

anda projelenmeye başlıyor. Bunu çeşitli şekillerde ve varyasyonlarda yapmak 

mümkün oluyor. Bazen hiç deneyimlenmemiş bir programa veya programlara ilişkin 

bir araştırma yaparak başlamak gerekiyor. Benzerini yapmadığımız ve yeni bir şeyle 

karşılaştığımız durumda, bu soru ve fikirden önce onun ne olduğuna ilişkin bir şeyler 

yapmamız gerekiyor. Eğer çok aşina olduğumuz bir durumsa şimdiye kadar yapa 

geldiğimiz şeylerin birikimi üzerinden kurma, onlar üzerinden sorular dünyasına 

daha iyi geçiş yapıp projeyi hızlandıracak bir süreç oluşuyor. Aslında hepsinde farklı 

zaman aralıklarında, farklı çalışma eşiklerinde, farklı aktörlerle paralel yollar 

izleniyor. Ama içerik değiştiği için hiçbir zaman birbirini tekrar eden standart bir 

metodolojiye dönüşmüyor.  

H.D.Ö: Soru konusunu açmak, (anlamak) istiyorum. Örneğin, ―Bir soru ile 

başlıyoruz.‖ dediniz. İnternet sitenizde de var o mesela. Projelerin altında mutlaka o 

bağlama cevap veren ya da o bağlama cevap aranan bir soru var.  

B.D: O şu açıdan çok önemli. Proje; tutunacağı bütün fikri inşa eden çok temel bir 

omurgayla başlıyor. Çünkü fikrin kendisini sınadığı şey, soruya ne kadar yanıt verip 

vermediğidir. O yüzden soruyu sağlıklı belirlemek önem kazanıyor. Bunu yaparken 
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şöyle durumlar üzerinden kurmaya gayret gösteriyorum: Bugün ―yıldız mimar‖ 

olarak tarif edilen veya kavramsal olarak mimarlığa çok fazla ilgi duyan insanlar, bu 

soruların çoğunu mimarinin kendi özgün bilgi alanı üzerinden inşa ediyor olabilir. Le 

Corbusier‘den başlayarak örnekleri arttırabiliriz. Fakat ben bu soruyu mimarlığa 

özgü bir durum üzerinden değil, oradaki soruların veya durumların son derece 

farkında olarak, gerçeklikle temas eden noktalardaki durumları üzerine kurmaya 

gayret gösteriyorum. Bu yaptığımız, bugün alışageldiğimiz ve hayatta temas 

ettiğimiz durumlar arasında nasıl farklılık üretecek, olası mevcut yaşadığımız 

olasılıklar dünyasına yeni bir deneyim ekleyecek mi, eklemeyecek mi? Onlardan 

farklı bir şey olduğunu gösterecek mi? Aslında çok temelde, yaşadığımız hayatın 

içinde ve hayatımızı zenginleştiren bir durum oluyor. Yani, aynı soruya yanıt veren 

yüzlerce farklı mimar, aktör olabilir. Ama ben en azından kendime ait yanıtımı 

üretmek amacındayım. Bu nedenle de soruyu sormak çok iyi geliyor. Benim dışımda 

olan mimarların yapılarını gördükçe; üretip söyledikleri yanıttan çok onu üretmek 

için harcadıkları çaba ve durum beni daha çok besliyor. Bu nedenle başlangıç 

noktasında ve ona özgü durumunda, çok başka birileri tarafından da rahatlıkla 

sorularak başka yanıtlar üretebilecek bir potansiyel olarak görüyorum. Ben biraz 

biriktiren ve biriktirdiklerini kullanan bir adam olarak onların bir arada olmasının iyi 

olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bana başka mecralarda aktarılabilir bir boyut 

kazandırıyor. Mesela bir sergi yapmaya kalksam; onları belgelemeye kalksam; 

kendiliğinden kendi durumlarını ve yollarını buluyorlar. Biraz analitik, biraz da 

tematik motivasyonu var benim için.  

H.D.Ö: Sizin herhangi bir eserinizin gerçeğe dönüşmesinde ve onun kalitesinin 

belirlenmesinde rol alan aktörler kimlerdir sizce?  

B.D: Aslında yaptığımız iş çok aktörlü bir üretim. Bu süreçte;  iş haline dönüşecek 

durumla ilk karşılaştığımız andan işin son anına kadar; benden başlayıp birlikte 

çalıştığımız kişilere, başka disiplinlerle olan birlikteliklere ve yapmaya yönelik 

sürece doğru gittikçe, her aktörün o problemle ve durumla ilişkisi doğuyor. O 

ilişkinin kendisindeki potansiyeli reddetmek haksızlık olur. Çünkü onların hepsi ayrı 

bir önem taşıyor. Örneğin; projeyi strüktüre edecek, soru eşliğinde bir fikir 

oluştuktan sonra o fikri ya da o soruyu besleyecek, strüktürü güçlendirecek her katkı, 

nihai ürüne çok zengin bir durum veriyor. Bunun yanında herkesin ortaklık taşıdığı 
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ve herkesi o işin içinde tutan bir boyut kazanıyor. Eğer böyle bir ilişki kurabiliyorsa, 

bu işin ve sürecin benim açımdan en başarılı tasarım süreci olduğunu söyleyebilirim.  

H.D.Ö: Peki; şunu sormak istiyorum. Kalitenin belirlenmesinde rol alan aktörler 

kimdir? Gerçekten mimarlık eserinin kalitesini belirleyen kişi mimar mıdır? 

B.D: Bu sorunun kaçınılmaz olarak en önemli durumu herhalde şu olmalıdır. Birinci 

sırada; onu iş haline getirip mimara getiren kişinin, onu iş haline nasıl getirdiği ve 

onu nasıl formüle ettiği çok önem kazanıyor. İkinci sırada; senin bu durumla ilişki 

kurup, onun için ürettiğin yanıtların birlikteliği çok önem kazanıyor. İkna süreçleri 

seni, giderek totaliterleştiğin ve hâkimiyet kurmak istediğin bir dünyaya itiyor. Bu, 

işle ne kadar kendiliğinden ve doğru ilişkiler üzerinden bağ kurmaya başlıyorsan o 

kadar iyi oluyor. Bu ilişkinin kendisi ve niteliği, alt gruplara ve onu hayata geçirecek 

diğer aktörlere aktarılabilir bir dünya üretiyor.  O tahakkümün kendisi ise bir zorlama 

olduğu için aslında her daim bir kurmacaya, hatta tekrar tekrar kurmacaya, her aktör 

için kurmacaya ihtiyacı oluyor. Eğer o ilişki, iletişimini ne kadar doğal biçimde 

kuruyorsa, o kadar doğal ve diğer aktörlere de aktarılabilir oluyor. Diğer aktörlerin 

de durumu net anlaması kolaylaşıyor. Galiba şöyle bir durum var; yaptığımız iş 

tamamıyla bireysel olamayacak kadar çok aktör ve süreç gerektirdiği ve işin 

niteliğini belirleyecek aktör kadar faktör de olduğu düşünülürse; galiba onun 

ortamını oluşturan şeyi hayata geçirecek bir fikirden, işvereninden, ona katkıda 

bulunacak disiplinlerden, onu uygulayacak adama kadar olan bütün ortamın iletişimi 

olmaya başlıyor. O yüzden bana göre yaptığım işin kendisi, konulan fikir dünyası 

aracılığıyla, iletişimi kurmayı sağlayacak bir dil oluşturuyor. O dilin kendisi de, proje 

olarak temsiliyet düzlemlerine aktarılmaya başlıyor. Ben kendime ait araçlara 

hâkimim, ama o araçlarla ne anlattığım önemli. Bu, şuna benziyor; geçenlerde 

―information graphics‖ hazırlayan bir tasarımcı arkadaşım bana dedi ki: ―Üç tane 

program öğrenmiş olan bir kişi kendini tasarımcı zannedebiliyor.‖ Yani o araçları ne 

kadar iyi kullandığı, ne kadar iyi bir tasarımcı olduğunu göstermiyor aslında. Bunu 

büyük bir tasarım uzayı içerisinde yapıyla neticelendirilecek bir şey olarak ortaya 

koyarsak, o araçları ne kadar iyi kullandığından çok, o dili üretip onu nasıl 

yönetebildiğin daha çok önem kazanıyor. Haliyle, bunların pek çoğu hiyerarşik bir 

düzende sanırım böyle tarif edilebilir.  

H.D.Ö: Tasarım yaparken yapımcının veya müşterinin kapasitesini göz önünde 

bulunduruyor musunuz? Yani bu durum tasarımlarınızda sınırları etkiliyor mu?  
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B.D: Aslında çiziyor. Konunun bağlamsallığı ve koşulları gibi bir sınır çiziyor. O 

etkileşim dilinde siz, talep edilen durumun hemen elinizdeki durumlarla bir resmini 

çiziyorsunuz ve ona yanıt üretiyorsunuz. Mesela ben, ona soru yönelterek bir fikir 

üretmeye çalışıyorum. Şimdi oradaki sınırlar derken; bazı müşterilerimizle çok daha 

kapsamlı, daha detaylı sizi anlayabileceği bir dilde ilişki kuruyorsunuz. Bazense, o 

kurduğunuz ilişki düzenlerini terk edip onu çok basit cümlelerle tarif ediyor olmanız 

gerekiyor. Yaptığınız işin niteliğini ve kalitesini bozmamak adına o dili üretme 

ihtiyacı hissediyorsunuz. Müşteriyi anlamaya yönelik gösterdiğim çaba da beni 

sınırlandırıyor. Yapıyı, inşa edilen süreçte değerlendirirsek; başlangıç noktasını 

değiştiriyor. Bu nokta neresi olmalı sorusunu soruyorsun kendine.  O soruyu 

oluştururken de sorunun o yarattığı dünyasının ya da tarif etmeye çalıştığın şeyin, bir 

tür yanıt üretmesi hatta yaratabilmesi gerektiğini belirliyorsun ve onu tercüme 

etmeye çalışıyorsun. 

H.D.Ö: Peki, siz eserlerinizin uygulanması esnasında tasarladıklarınızın ve 

çizdiklerinizin olduğu gibi uygulanmasına ne kadar önem veriyorsunuz?  Yani 

katkıya açık mısınız? Bu katkı yapılırken yine benim kontrolüm altında mı 

gerçekleşsin, yoksa kontrolsüz olabilir, benim kontrolüm altında olmasa da olur mu 

dersiniz? Yoksa kesinlikle ret mi edersiniz?  

B.D: Şu ana kadar yapa geldiğimiz yöntemlerin nerdeyse hepsi, hep kontrollü olarak 

katkıya açık bir durumu ifade ediyor. Kontrol de şu olmaya başladı: Baştan sona 

kadar varlığını sürdüren soru ve o sorunun projenin bütün düşünsel tabanını 

oluşturan düşünce şekli, açıkçası hep elimizde tutmak istediğimiz şeydir. Ama 

sonuçlar ve ürünleri değişebilir. Her zaman fikir öncül, geri kalanlar önemli değil 

gibi görünebilir. Ama onun etkileşimindeki temel sorunsal durumun özelliği ve 

niteliğini kaybetmemek üzerine kurulu bir çaba var. Haliyle, o çaba içerisindeki onu 

var edebilecek, ona eklenecek, onu geliştirebilecek her türlü katkı kimden gelirse 

gelsin önemli değildir. Ama onu zedeleyecek, onu rotadan çıkaracak, kendine ait 

süreci saptıracak ve başka türlü yapıtlar üretmemizi sağlayacak bir boyutta giderse, 

ben orada müdahalede bulunuyorum. O noktaya kadar açık duruyorum. Tarif 

ettiğimiz; son derece profesyonel olarak mesleki hizmet verdiğimiz süreçlerle 

bağlantılıdır. Yani bir müşteri geliyor ve yapıyla sonuçlandırılacak bir proje istiyor; 

bir yatırım planı var, o yatırım planından beklentileri var. Ama bazen ben müşteriyle 

de karşılaşmayabiliyorum. Örneğin; bazen müşterim net biri olmuyor ve sosyal bir 
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duruma çözüm aranabiliyor. O noktada katkı, başka bir platforma taşınmaya başlıyor. 

Ama hep konuştuğumuz ve karşılaştığımız durum üzerinden tarif ettiğimde; mutlaka 

kontrollü bir katkı süreci var. Başka bağlamlardaki aktörlerin olup olmama durumu, 

işin bir yapıyla neticelendirilmeyecek bir proje olması hali de bu durumu 

değiştirebiliyor.  

H.D.Ö: Peki, bu soruyu yapıyla sonuçlandırılacak bir süreç için sorduğumu kabul 

edin. Katkı konusunda kontrollü olmak şartıyla açık iseniz; tasarımınızı bu öngörü 

bağlamında esneklik, değişebilirlik veya dönüşebilirlik gibi kavramlar üzerinden 

nasıl kuruyorsunuz?  

B.D: Konuştuğumuz konu, daha çok yapım aşamasına kadar olan katkıları 

içeriyordu. Ama şimdi sorduğun soru, yapı ile sonuçlandırdıktan sonraki durumlara 

ilişkin bir düşünce sistemini açıklıyor. Yapıların aslında insanlardan daha uzun 

yaşadığı, yapıların sürekliliğinin onların yaşamsal sürekliliği ile paralel olduğu, 

yaşamsal çevreleriyle ilişkileri kesildiği anda varlıklarını yitirdiklerini düşünürsek; 

aslında tümüyle ekonomik, hızlı yapılan, belirli nitelikte üretilen yapıdan fazlasını 

üretmek gerekiyor. Bu noktada yapıyla sonuçlanacak bir sürece yönelik değil; onun 

nasıl yaşadığıyla, yaşarken ne açığa çıkardığıyla ilgili bir durum üzerine odaklanmış 

olunması gerekiyor. Aslında, tuhaf bir biçimde çoğu kez konuştuklarımız hep sonuç 

ürüne yönelik oluyor. Ama benim için tasarımsal soruların kendisi, o tür bir yaşamsal 

durumdan referans alıyor. Örneğin; bir gün Np 12 Evleri ile ilgili toplantıdayız ve 

öyle bir noktaya geldik ki; bir takım kapanmayan problemler var ve bunlara çözüm 

aranıyor. Mal sahibi var, mühendisler var. Öyle yapsak daha ucuz olur, böyle yapsak 

daha kolay olur, böyle yapsak mesele çözülür gibi konuşmalar dönüyor. Bende 

dedim ki: ―Bir dakika. Her şeyin daha ucuzu, daha ekonomiği, daha basiti olabilir. 

Bunu böyle de yaparak hemen çözebiliriz. Ama sonuçta ulaşmak istediğimiz şeyi ve 

ne için yaptığımızı unutmayalım. Burada insanlar yaşayacaklar. Burada insanlar 

yaşarken bunları bunları yapacaklar ve bunların biz böyle böyle yaşamasını 

hedefliyoruz. Onu kesinlikle atlamamamız lazım.‖ O anda bunu refleks olarak 

söyledim. Ama galiba mimar olarak görevim böyle bir noktada başlıyor. Benim o 

masada olma nedenim, süreç içerisindeki krizi çözmek için. Aslında, hemen onu 

çözmeye yönelik değil, çözümü gerçekten yaşamsal olarak dillendirecek adam 

olmakta başlıyor. Benim dışımda kimse bunu öncelikli olarak ifade edemez. Çünkü 
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mühendis bunun sadece bir parçasını başka türlü dillendiriyor. O yüzden galiba 

bütün hepsini o anlamda bir tutan ben ve bir de içinde yaşayacak kişilerdir.  

H.D.Ö: Bununla ilgili şöyle bir şey sormak istiyorum. Toplantıda değişime sebep 

olan şey, tasarım sürecinde üzerinde yeterince durulmamış bir konu muydu? Yoksa 

ihtiyaçlar bağlamında mı ortaya çıkan bir konuydu?  

B.D: Yine ticari konutla ilgili bir durum. Koşulların değişmesi nedeniyle, projeye 

esas olan ve projeyi yönlendirdiğimiz temel verilerden bir kaçının değişmesi üzerine 

gerçekleşti. O verilerin değişmesi sonucunda şöyle bir şey yapmaya çalıştım. Bize 

verilmiş olan belli bir program vardı. Biz de bu program çerçevesinde esnek bir yapı 

düzeneği meydana getirdik. Böyle bir değişikliğe hazırlıklıydım zaten. Genel inşaat 

oranları değişse bile yapının değişmemesini istiyordum. İnsan ölçeğinde sokak 

dokusu oluşturan bir yerleşim var; o doku biraz üç boyutlu bir topografyaya oturuyor 

ve açıklık, boşluk, yeşil alan ve deniz gibi bir takım faktörler var. Buna göre; bir 

ekolayzır gibi bunlarla oynayabildiğim bir sistem oluşturdum. Ama o sistemin 

kendisi ve mühendislik açısından kurulan model, iki katla evlere yönelikti. Bütün iki 

katlıları iptal ediyoruz dendiğinde, o sistemin tamamıyla iki katlı olarak inşa 

edilmesinden kaynaklanan strüktürel vs. problemler ortaya çıktı. Diğer aktörler tabii 

ki, şu ana kadar en basit ve çalışıla gelen yollardan, en az manevrayla bunu nasıl 

kıvırabiliriz düşüncesiyle, aslında bütün o esnekliği dolduracak bir model üretmek 

fikrini getirdiler. Bense bu sistemi; bu sokak dokusunu kurmak, en arkadaki kitlelerin 

bile önünü açmak, yeşille ilişkisini kurmak, her terasta ve teras ilişkilerinde çatı 

katlarını yaşatmak ve buradaki modülasyonu üretmek üzerine kurmuştum. ―Bu 

durum bize böyle bir yaşantı doğuruyor. Eğer böyle yapalım derseniz, bunu bu 

aşamada dondurursunuz ve arkasından gelebilecek her türlü değişimin önünü kesmiş 

olursunuz‖ dedim. Böyle tarif edilince de aslında durum ilk söylediğime geliyor.  

H.D.Ö: Siz herhangi bir eserinizin hayata geçirilmesiyle elde edilen geri dönüşümü 

sonraki tasarım aşamalarınızda ne kadar göz önünde bulundurursunuz? Yani bunu 

tasarımlarınızda bir takım sınırlar ya da bir takım dersler çıkartmak olarak da 

görebilirsiniz aslında.  

B.D: Kendi adıma en azından Np 12 Evleri üzerinden yorum yaparak söyleyebilirim. 

Np12 Evleri, benim beş yıllık bir süreçte ufak tefek deneyimlerimin tümünün 

birleştiği bir proje oldu. Test edilmiş, sınanmış pek çok şey orada başka türlü hayat 
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buldu. Onun neticesinde bana geri dönüşleri çok oldu. Aslında ben kafamda şu ana 

kadar gördüğüm her şeyi birleştireyim diye bir proje yapmadım. Yapı sonuçlanıp, o 

yapıyla ilgili okumaları sonradan yaptığım zaman, aslında hep onları birleştirdiğimi, 

oradaki bir takım fikirleri denediğimi, bir kısmını bilinçli, bir kısmını bilinçsizce 

yaptığımı fark ettim. Artık iş bizim elimizden çıktıktan sonra ve orada yaşayanlarla 

ilişki kurmaya başladıktan sonra, oradan geri dönüşler vasıtasıyla o sürecin 

kendisiyle de ilişki kurmaya başlıyorsun. Oradan çıkan sonuçlar aslında bir soru 

sorup bin dert ürettiği için, karşılığı olan yanıtları almak senin metodun haline 

dönüşüyor. Örneğin; Np 12 Evleri iki sene boyunca benim şantiyesinde yatıp 

kalktığım, oradaki vidasına kadar düşündüğüm ve şantiyede her şeyi anlattığım bir 

süreç. Yani normal mimarlık ofisinde oturarak oluşturulabilecek bir proje gibi; avan 

proje, ön proje, uygulama projesi süreçleri olmayan bir proje. Fakat tüm bu 

deneyimin kendisi bende şöyle bir şey uyandırdı. Birincisi; ben böyle bir süreci 

profesyonel tasarım hizmeti verdiğim bir ofiste nasıl kurarım? Bu geri dönüş bilgileri 

nasıl üretirim? Bu deneyimler bana nasıl geri döner? Bir tarafta da Np 12 Evleri 

öncesi, yapı sistemleri geliştirme gibi Ar-ge bölümünde çalıştığım için, bir mimari 

tasarım ofisi nasıl araştırma geliştirme yapmalı diye bir soru doğdu. Onun üzerinden 

ben bir şeyler örmeye başladım. Bir takım fikirler var ve bunların simülasyonunu 

kâğıt üzerinde kurulup yıkılması lazım ki, sana fırsat verildiğinde o fikirler üzerinden 

geçmiş olabilesin; ilk defa karşılaşma durumu ortaya çıkmasın ya da üreteceğin yanıt 

refleks ile verilmiş bir yanıt olmasın. Bu şekilde müşterisi olmayan belli şeylere 

odaklanmak, mimarın sadece problem çözen adam değil, bazen o problemi gösteren 

adam rolüne soyunması gibi pek çok şeyi bir araya getirmek, haliyle bana kendi 

ofisimde araştırma geliştirme projeleri üretip, onları uluslar arası yarışmalarda, 

sergilerde, bir takım akademik ortamlardaki seminerlerde ortaya dökmek konusunda, 

bir takım bilgileri toplamada yardımcı oldu. Açıkçası bir şeylerle uğraşırken hep 

kafamda, orada denediğim, burada denediğim, bir sosyal konut yapsak burada böyle 

bir şeyle karşılaşırız gibi pek çok şeyi sınıyorum. O yüzden bu nokta benim için 

kendi mimarlığımı evriltmek için bir metot oldu.  Ar-ge haline dönüşen bir takım 

bilgilerin sınandığı şeyler, çevremde böyle şeyler görmediğim için ve bunu herhangi 

bir mimarlık ofisi yapmadığı için eksikliğini hissettiğim bir ortama beni itti. Şöyle bir 

örnekle pekiştirebilirim: Dört Kuşak Mimarlar Tartışıyor‘da bana şunu söylediler:  

―Sen nasıl para kazanıyorsun? Bunları yaparak para kazanamazsın.‖  Ben de birinin 

bunu yapması gerektiğini söyledim.  Buna ilişkin o kadar açlık oldu ki, bunu nasıl 
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ifadelendirebilirim onu düşünmeye başladım.  Bir gün bir konuk sempozyumuna 

katıldım. Orada bir takım mimar ağabeylerimiz var ve yaptıkları projeleri 

anlatıyorlar. Otuz bin metrekare, yüz bin metrekare konut projeleri.  Onların kendine 

ait özgül durumlarını açıklayacak argümanlar anlatılıyor. Kentle ilişki kurduğunu 

iddia etmek adına içine bir alışveriş merkezi konuyor ve dışarı açılıyor, böylece 

kentin bir parçası haline geliyor. Şimdi bütün bunları görünce, o fikirlerin ne kadar 

sınanmak için üretildiğini, ne kadar refleks üretildiğini sorgulamak gerektiğini 

hissettim. Refleks derken, bir yatırımcıyla karşılaştığın zaman normal olarak yanıt 

üretmek konusundaki acizliğimizi görmek adına söylüyorum. Sonrasında, seminerin 

sorular kısmında bunu nasıl dillendirebilirim diye çok düşündüm.  Seminerin sonuna 

doğru herkes şikâyet etmeye başladı. TOKİ‘den, mimarlara iş verilmediğinden, 

kentsel müdahalelerde mimarların rolünün çok zayıf olduğundan şikayet edildi. Ben 

şöyle bir şey söyledim:  ―Fırsat verildiğinde ne yapacağınızı hiç düşündünüz mü? 

Kâğıt üzerinde o fikirleri inşa edip yıkmadığımız ve tartışmadığımız sürece 

verdiğimiz yanıtlar refleks yanıtlar olacak ve hep aynı yönde gidecek. Size bu kadar 

yüz bin metrekarelik konut yapma şansı veriliyor ama siz ne yapmışsınız.‖ Sonuç 

olarak; elimizdeki araçlarla yapabileceğimiz çok fazla konu var ve onlar hep bizim 

bilgi üretmek ve sınamak için kullandığımız birer araçtır. Onların geri dönüşümü 

bizim evirilmemiz için kaçınılmazdır.  

H.D.Ö: Bir kişinin mimarlık yetkinliğine ulaşması için belli standart aşamalardan 

geçmesi gerektiğine inanıyor musunuz?  

B.D: Evet inanıyorum. Ben az önce bahsettiğimiz bütün araçlara ve sonuçları 

oluşturan bütün girdilere hâkim olabilirsem tasarımımı gerçekliğe oturtabilirim. Yapı 

yapma ve yapının hayata geçmesiyle ilgili şöyle bir yöntem uyguluyorum: Çevremde 

çok yapı var, ondan çok daha fazla proje var. Her birinin kendine ait zeminleri 

olabilir ama hayata geçme potansiyeli yakalayabilmiş olanı çok az ve çok özel. 

Madem öyle, onu iyi kullanmanın metotlarını geliştirmek gerekiyor. O açıdan benim 

bütün bu sürecin içindeki her duruma ilişkin etkileşim kuracağım bir şey gerekiyor. 

Bu şey de bir önceki sorunda sorduğun gibi başkalarının yapılarından, kendi yaptığın 

şeyin geri dönüşlerinden, denediğin bir şeyin sonucundan gelen, aslında kendi 

üzerine katlanan bir bilgi üretiyor. Bu bilgi çoğu kez somut, spesifik, teknolojik olan 

şey değil, sadece o bilgi alanıyla ve alanlarıyla kurduğun etkileşimin derinliğini 

arttırıyor. Haliyle, bazen çok profesyonel olup bütün her şeyi dağıtman gerekiyor, 
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bazen de son derece az aktörle bunu toparlamak gerekiyor. İşte aslında o 

aralıklardaki durumu mimar ne kadar deneyimleyebilirse, bu süreci o kadar kısa 

aralıklara sıkıştırabilir. Yani daha uzun yıllarda tecrübe edeceği şeyi daha kısa bir 

zaman aralığına sıkıştırma şansı yakalıyor. Böylece bir şeyi hayata geçirme 

sürecindeki uzun yıllara dayalı bilgi birikimini aslında sıkıştırabileceğimiz bir 

iletişim platformuna taşıyabiliyoruz.  

H.D.Ö: Peki, bu aşamalardan geçmemiş bir kişinin çok güçlü bir mimari içgüdüyle 

başarılı bir eser verebileceğine inanıyor musunuz?  

B.D: Zor bir soru aslında. Şöyle bir şey diyebilirim belki. Olabilir ama sürekliliği 

olmaz.  

H.D.Ö: Şu konuda ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Sonuçta modernizme yön 

veren Corbusier, Wright gibi isimler mimarlık eğitimi almamış aktörler. Bunların 

üretimdeki sürekliliği ile ilgili nasıl bir mantık yürütüyorsunuz? 

B.D: Ben onları şöyle tarif ediyorum. Resmi mimarlık eğitimi almamış olmaları 

aslında ciddi bir yapı eğitimi almadıkları anlamına gelmiyor. Yani birinin babası 

müteahhit. Bu kadar hızlı yapma etme dünyasını oradan alıyor ve bir inşaat 

eyleminin içine doğuyor. Ben eğitim derken aslında hep konuştuğumuz şeyin resmi 

eğitim dışında olan eğitimler olduğunu düşünüyorum. Resmi eğitimlerde de bir takım 

arızalar var. Kendisini bilen, ne yapmak istediği konusunda dert edinip düşünebilen 

pek çok insan, kendine ait bir eğitim metodolojisi kurabiliyor. Resmi eğitim modeli 

aslında bunu kuramayan insanlar için oluşturulmuş bir şey. En asgaride olacak bir 

takım metotlar üretiliyor ve onun üzerine inşa edilebilecek durumlar ortaya 

kurulmaya çalışılıyor. Mimarlık penceresinden bakınca da; en ideal eğitim ortamı, 

resmi eğitim bağlamında bütün etkileşimi hızlandıracak bir katalizör ortam 

üretilmesidir. O yüzden bahsettiğimiz modernizme yön veren adamların, bu tür 

eğitim süreçlerinden geçtiğine inanıyorum. Bizim deneyimlemediğimiz kadar keskin 

duvarlara çarptıklarını düşünüyorum. İnsan zor duruma düşmeden performansını 

arttırmıyor ve ne yazık ki bu tür durumlarla karşılaşmadığı sürece de kendini 

tembellik, konfor gibi alt seviyelere çekmeye çok meyilli. O yüzden belli potansiyel 

taşıyan adamların hepsi, ismini duyduğumuz ve sürekliliği kendileri dışında 

ürünleriyle hala süren adamların çoğu, bizim deneyimlemediğimiz kadar keskin 

deneyimler yaşamış ve bedelini gerçekten ödemiş insanlar. Bu soruyu psikiyatrist 



 

 
238 

birilerine sorsaydın; tamamıyla sana o hayat koşulları üzerinden, hayata tutunmanın 

bir yolu olarak kendi meşgalelerini ürettiklerini söyleyebilirdi. Bugün bence o tür bir 

başarı ve süreklilik, sert duvara çarpmalarda ya da hayatın keskin hatlarında gerekli 

içe kapanmaları üretebilme potansiyelinden kaynaklanıyor.  

H.D.Ö: Sizde Xenakis gibi farklı disiplinlerin yöntemlerini kullanıyor musunuz? Hiç 

şu ana kadar kullandınız mı? 

B.D: Ne kadar bunların yöntemleştiğini bilmiyorum. Ben şu an post modern bir 

dünyada yaşıyorum. Post modern bir kuşak olarak yetiştim. Çevremizde olup biten 

her şeye kendi gözlüklerimizle bakmak gibi bir şey kazandık. Müzikten sinemaya, 

edebiyattan plastik sanatlara ya da güncel sanata varan tüm alanları, hep kendi 

ürettiğin dünyana aktarabileceğin şeyler olarak, seni motive eden bir durum olarak 

gördüm. Kültür ve görgü olarak yükselten bir şey olmaktan öte, onların kendileri 

üzerinde kendine ait bir takım şeyleri yakalamak ve onları dönüştürmek gibi bir şey 

olarak algıladım. Şimdi bunu ne kadar metoda dönüştürdüğüme emin değilim. Görsel 

dünya ile görsel iletişim metotları olarak; grafik vs. veya nitelik barındırdığını 

hissettiğin herhangi bir şey olabilir. Hissettiğin herhangi bir şeyi bu alana dâhil 

edebiliyorsun. Hatta geçenlerde ―Ortaya‖ diye bir platformumuz vardı. Orada 

tartışıyoruz. Ben şöyle bir yorumda bulundum: ―Yani biz öyle bir enstrüman olarak 

bu tartışma ve konuşma olaylarını geliştirdik ki; elimizde bir mimarlık çekici var ve 

gördüğümüz her şey çiviymiş gibi vuruyoruz. Tepkisine göre bu çivi değilmiş veya 

bu yumuşak bir çivi diyoruz. Aslında çivi olmayan şeylere bir çivi gibi davranıyoruz 

ve çekiçle yokluyoruz.‖ Biraz böyle de bir kaygı duyduğum için, kendi özgün 

pozisyonundan ve duruşlarından beslenememek ile hep aynı gözlükten bakıyor 

olmanın eksikliğini hissediyorum. Ama en azından yapı alanında şöyle bir şeyden 

beslendiğimi söyleyebilirim. Yapı Merkezinde 5 yıllık yapı öğrenme sürecinde, 

mimarların kullandığı tasarım araçlarından çok, mühendislerin kullandığı tasarım 

araçlarıyla daha fazla ilişki içinde kaldım. O dünyayı anlamak mimarlığa bakışıma 

çok büyük bir fayda getirdi. Onların yapıya bakma halleri, onların kendi 

rasyonellerini üretme halleri, onların tasarımdan anladığı şey gibi kavramlar, benim 

mimarlık dünyama çok katkıda bulundular. 

H.D.Ö: Bir mimarlık eserinin size göre kalitesini belirleyen en temel öğesi nedir? 

Yani beğendiğiniz bir yapıyı gördüğünüz zaman o yapının ilk neyine bakarsınız?  
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B.D: Duygusuna bakarım. Yani o anda hissettirdiği duruma bakarım. İlk başa 

olmayan bir şey gelişiyor zamanla. Sanatla kurduğun ilişkide öyledir. Almış olduğun 

eğitimi, kültür düzeyi olarak bir takım sanat eserlerinden, etkilerinden anlamak gibi 

şeyleri tamamıyla o disiplin içine girerek anlamak durumunda kaldığım için 

hissettiğimi fark ettim. Ama o dürtüden sıyrılıp, gerçekten bir insan olarak nasıl ilişki 

kuruyorum diye bakmaya başladığım zaman; mimarlığa da o kadar içinden 

bakmamayı öğrendim. Böylece onun duygusuna bakmak, niteliğini kavramak 

üzerine kurulu bir şey haline geldi. Tabi biz bu araçları o kadar çok kullanmaya 

başlıyoruz ki, bir yapının nesi önemli sorusuna cevap vermek için refleks olarak 

arkada bir sürü program ve motor çalışmaya başlıyor. Bu motor ve programların 

tümü sana bir mesaj veriyor. Galiba duygu da bu mesajlardan biri biraz. Bunu analiz 

etmeye başladığın zaman ise son derece rasyonel yollara başvuruyorsun. Ben bazı 

mimarlık okumaları ve eleştirileri de yazmaya çalışıyorum. Kendi aramızda da 

yapılar tartışıyoruz. Fark ediyorum ki; bazı yapıların kendi rasyoneli var ve o 

rasyoneli çok güzel anlatıyor. Pek çok kişi de o rasyonel üzerinden onun nitelikli 

olduğunu anlayabiliyor. Bazısı ise spekülatif duruyor ve sen onu mesleki araçlarını 

kullanarak rasyonalize ediyorsun. Anlamlar ve anlam katmanları üretiyorsun. O 

yüzden ben, en saf haliyle kendi duygusunu direkt aktarabilen yapıları başarılı 

buluyorum. Zumthor gibi.   

H.D.Ö: Müşteri ile ilgili konuşmuştuk. Şunu soracağım. Sizden üslubunuza oldukça 

aykırı bir eser siparişi geldi. Mesela müşteri sizden gotik görünümlü bir yapı 

yapmanızı istedi. Sizin bu durum karşısında tepkiniz ne olurdu? Kesinlikle reddeder 

misiniz? Yoksa fikrimi anlatırım ve yönlendirmeye mi çalışırım dersiniz? Yoksa 

kabul edebilirim ve bundan da iyi bir şey çıkabilir mi dersiniz? 

B.D: Bununla ilgili bir örnek vereyim. Karşılaştığımız bir müşteri karşımıza 

Rusya‘da yapılmış, pek çok tarihsel referansı olan ―kitch‖ bir yapı ifadesi ve 

görüntüsüyle gelip: ―Biz Sultanbeyli‘de böyle bir alışveriş merkezi istiyoruz‖ dedi. 

Başka bir müşteri: ―Ben bir Osmanlı evi istiyorum. Ben kutu ev istemiyorum, 

Osmanlı evi istiyorum‖ dedi. Şimdi bu iki müşteri ile kurulan ilişkide öyle bir anda 

ve pozisyonda kalıyorsun ki; refleks olarak hayır diyebilirsin. Fakat onu 

küçümsemiyorsun. Çünkü hangi gözlükten baktığını bilmiyorsun. Hangi gözlükten 

baktığını biraz eşelemeye çalışıyorum ve benim hangi gözlükten bakmaya 

çalıştığıma bakıyorum. Arada esneklik var mı yok mu noktasına gidiyorum. Esneklik 
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olmadığı noktasında sanırım bunu yapacak başka mimar vardır diyorum. Ben o 

noktaya kadar çaba gösteriyorum.  

H.D.Ö: Yani bir çaba gösterme durumu oluyor.  

B.D: Çünkü o bir kod. Onun kafasında o bir iletişim kodu ve o iletişim kodunu 

çözüyor musun çözmüyor musun meselesi var. Hep o kodun arkasındaki onu 

biçimlendiren mesajı okumaya çalışıyorum. Yani var mı yok mu? Var ve iletişim 

kurabiliyorsam problem yok. Ama yoksa reddederim.  

H.D.Ö: Tasarım sürecinde öznel durumlar tasarımı ne kadar etkiler? Yine de çıkacak 

sonuç bu kadar net ve somut mu olacaktır? Yoksa gerçekten süreç içindeki öznel 

durumlar sonucu derinden etkiler mi? 

B.D: Bence çok etkiliyor. Bu meslekte egosu olma ya da egosantrik olma, bütün 

süreçlere hükmeden bir adam olma durumunu bir kod olarak kabul edelim. Çünkü 

mimarlık böyle bir şey değil de diyemeyiz. Ama şöyle de bir durum var. Ben kendi 

anlattığım süreç içerisinde eğer başından sonuna kadar izlenmesi gerekli olan bir 

fikir, bir de bunun işlerliğini sağlayacak araçların dönüşümü üzerine bir strüktür 

kuruyorsam; benim bu sürekliliği sağlayacak şekilde bir yöneticilik yapıyor olmam 

lazım. Haliyle, benim birikimim, görgüm vs. çok önem kazanıyor. Mesela dışarıdan 

gelecek katkılar, koşulun kendisinin doğuracağı durumlar, bazen çözümün kendisi, 

bazen de senin düşüncelerini çeşitlendirecek şeyler oluyor, bazen de olmuyor. Tüm 

bunları görebilmen için ve o durumların kendisinde bir takım manevraları ya da 

dönüşümleri ve esneklikleri kurabildiğini hissedebilmen için öyle bir öznel duruma 

sahip olmak lazım. Bunu kimisi bireysel aurası ile yapıyor. Onlar kâğıt üzerinde 

değil de yüz yüze ilişkilerde çok başarılı oldukları için şantiyede de çok başarılılar. 

Kimisi sahip olduğu bilgi birikimiyle yapıyor. Anlaşılmasa bile çaba gösteriyor. 

Kimi de çok rafine ve basit olarak her şeye çok hâkim olduğu için çok net ilişkiler 

kurabiliyor. Bence bunların her biri ciddi öznel durumlar. Bazı mimarların yaptıkları 

ürünlerden ziyade meseleye yaklaşım ve onunla kurduğu ilişkiler çok kıymet 

kazanıyor. Mimarlık ürünü olarak belki çok katkısı olmaz ama mimarlık mesleği 

adına çok büyük katkısı olabilir. İyi mimar lafı da çok tartışmaya açıktır. Sadece yapı 

yapanlar üzerinden konuşursak, kimi mimar gerçekten bunu yapıları aracılığıyla 

yapıyor, kimileri söyledikleri aracılığıyla yapıyor, kimisi kurduğu ortam aracılığıyla, 

kimisi de meslek ortamına verdiği katkıyla yapıyor ya da ne bileyim iyi yapı 
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yapamıyor ama yarışmalarda çok iyi proje seçiyor. O yüzden her bir öznel 

biricikliğin bu bütünsel durum içinde çok önemli bir yeri var. En azından kendimi 

mümkün olduğunca kendi alanımla ilgili çok ortama sokmaya çalıştığım için her 

durum üzerinden kendime bir terbiye geliştirmeye çalışıyorum.   

H.D.Ö: Peki, ritim bağlamında bir mimarlık ürünü örnek verebilir misiniz? Çok 

geniş bir yelpazede düşünebilirsiniz ritim kavramını. Sınır koymak istemiyorum bu 

konuda. 

B.D: Yakın dönemde yapılmış bir proje Melbourne‘de Federasyon Merkezi‘ni örnek 

verebilirim. O yapıyı ilk gördüğümde hiç beğenmemiştim. Fakat yapının cephesi 

bana müthiş bir ritmik duygu veriyor. Bir örnek daha verebilirim; Mansilla-Tunon‘un 

kazandıkları bir yarışma var. Tarihi bir dokuda son derece yalın bir öneri yapıyorlar. 

Son derece katı ve tarihsel referanslara dayanan bir yapı önerisiydi. Bir şeyi alıp o 

kadar çok çoğaltıyorsun ki, tek düze bir ritim gibi gözükse de o bütünün içinde 

muazzam dengeleyici bir unsur yaratıyor. Melbourne‘deki gibi tamamen parçalı bir 

yerde ise daha fazla parçalayarak boşluğu çoğaltıyorsun.    

H.D.Ö: Peki, armoni kavramı size tam olarak neyi çağrıştırıyor? Mimarlıkta 

armoniden bahsetmek istediğiniz zaman tam olarak size çağrıştırdığı şey nedir?  

B.D: Bana çağrıştırdığı şey farklı erişik katmanların birlikteliğinin dengesidir. Bazı 

şeyler daha baskın, bazı şeyler daha arkada, bazı şeyler çok daha paralel ve eşik 

düzeyinde duruyorlar. İki örnek verdim mesela; birisi Melbourne‘de, diğeri 

İspanya‘da. Bazen bağlamsal olarak dağılmayı ve çoğaltmayı, bazense son derece 

belirginleştirip tek düzeleştirmeyi gerektirebiliyor. Aslında hep duruma göre armoni 

üretmek gibi bir durum oluşuyor. Son dönemlerde şöyle bir şey de hissetmeye 

başladım. Biz zaten çok katmanlı bir dünyada yaşıyoruz. Belli tekrarları üreten ve o 

tekrarları kuran müzikler bana daha cazip geliyor. Bizde de basit olandan çok 

kompleks olan daha makbuldür. Ama yaşadığımız dünya bizi o kadar çok çoğalttı ki, 

o basit şeylere bence çok ihtiyacımız var.  

Peki, doku dediğim an ilk aklınıza gelen şey nedir? 

B.D: Dokunmak… 

H.D.Ö: Doku bağlamında başarılı bulduğunuz bir mimarlık ürünü verebilir misiniz?  
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B.D: Herhalde Peter Zumthor‘un yaptığı termal havuz diyebilirim. İsviçre‘de Vals 

adında bir köyde bulunuyor. Zumthor‘dan otelin hemen önündeki termal suyun 

kullanıldığı bir şey tasarlanması isteniyor. Zumthor‘da üstü tamamen gömülü ve ön 

taraftan algılanan bir şey üretiyor. Yamaçtan köye bakıyor. Termal su ve o dağın 

içindeki durum ile ilgili bir ürün ortaya çıkarıyor. İçi tamamen homojen özellikteki 

mermerlerden oluşuyor. Hatta bir takım modüller üretiyor. Dağı oymuşsun ve içine 

bir şey koymuşsun gibi bir izlenim bırakıyor. Döşemeden tavan kadar bütün yüzeyler 

tek bir malzemeden oluşturulmuş. O yüzeyler de insan eliyle üretildiğini gösteren 

şekilde, bir takım matematiksel oranlar doğrultusunda kesilmiş mermerler 

aracılığıyla oluşuyor. Aslında su ve materyalle ilişki kuran bir şey üretiyor ve beş 

duyuyu da harekete geçirecek bir şey üzerine konsepti kurmaya çalışıyor. Sıcak su, 

soğuk su var. Ses yankılanıyor. İçeride zamanı kaybettiğin bir durum üretiyor. 

Tamamen duyular üzerine oynanmış bir proje.  

H.D.Ö: Biçim ve içerik ilişkisi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu ilişkinin kuvvetli 

olduğu bir mimarlık örneği isteyebilir miyim sizden?  

B.D.: Aslında biçim ve içerik arasındaki ilişkinin iyi örnekleri de var, kötü örnekleri 

de var. Biz de düşünce hep önce gelir mantığı vardır. Çoğu kez biçim bir sonuçtur. 

Biçim- içerik ilişkisi bakımından kuvvetli bulduğum bir örnek için Zumthor‘un 

köylü bir aile için yaptığı şapeli söyleyebilirim. Dört beş sene boyunca tasarlanan bir 

yapı. Köylünün elinde büyük ağaç tomrukları var. O köyde çömlek yapılıyor ve ağaç 

kabuklarından kalıplar yapıp yakarak yapıyorlar bunları. Zumthor şöyle bir yol 

izliyor: bütün şapeli tomrukları birbirine çatarak yapıyor. Konstrüksiyonu öyle bir 

biçimde kuruyor ki; yapı insan ölçeğinde sadece bir noktasından girilen, içine 

girdiğinde de gökyüzüne açılan bir deliğe sahip. Dışarıdan betonu tokmaklayarak son 

derece basit bir prizma yapıyor. Bu yapıyı, İsviçre‘deki peyzajın tamamen doğal 

olduğu bir yerde, son derece somut bir insan nesnesi gibi görebiliriz. İçindeki 

tomrukları yok etmek için yapıyı yakıyor. Yanan kabukların hepsi beton yüzeyinden 

bir doku oluşturuyor. Atmosfere açık olan yerin altındaki zemini çukurlaştırıyor. 

Yağmur yağdığı zaman orada su birikiyor. İçeri girdiğin zaman yanmış ağacın 

kabuklarının izlerini gördüğün bir doku ve koku var. Ritüel olarak şapelde, metafizik 

olanla madde üzerinden oluşturabileceğin bir yol üretiyor. Bütün bu sürecin karşılığı 

bir biçim olarak ortaya çıkıyor.  

H.D.Ö: Çok teşekkür ederim.  




