
BoğaçhanD:  
Yaşadığımız coğrafyada, içinde olduğumuz mimarlık ortamı, mesleki açmazları, eğitimi, 
tartışma ortamları, motivasyonları gibi pek çok boyutuyla düşünüldüğünde,  kakafonik,  
muğlaklıkları, belirsizlikleri fazla bir ortam gibi algılanıyor. Ve nedense bu kakafonik 
ortamdan rahatsız olan ve bir parçası olan bizler, ortamın iyileştirmesine dair çabaları, 
tartışmaları, kendi nişlerimizin, üretimlerimizin niteliği üzerinden değil, genel toplam 
üzerinden değerlendirmeye meyilliyiz. Bu da jenererik kalmaktan, sızlanmaktan öte 
birbirimizle iletişimimize ket vurmaya başlayan, temel içeriklerin eksiklikleri nedeniyle 
ortamdan uzaklaştığımız, birbirimizin ürettikleri ile pek de ilgilenmediğimiz bir durum 
oluşturuyor.  
Bu anlamda  bence mimarlık ortamı dediğimiz şey kişiler ve kişilerin yaptıkları mimarlıkların 
yansıması olarak ortaya çıkmadığı sürece bu durumun sürekliliği devam edecek. Halbuki biz 
bunları üretimler ve üretim biçimleri üzerinden tartışıyor olsak ve asıl derdimizin bunlar 
üzerine odaklandığını söyleyebilsek, birçok meselenin dillenmeden çözüldüğünü göreceğiz. 
Bu nedenle meseleyi nasıl çözeceğimiz üzerine konuşmaktansa, neler yaptığımızı konuşmak 
bana daha iyi bir yol gibi geliyor. Bu, 'mimar mimara ne anlatır', ‘mimar mimar olmayanlara 
ne anlatır’ ve 'mimarlık, yaşadığımız çevreye ne anlatır' gibi ilişkileri de çok daha görünür 
kılacaktır. Tabi kendi üretme hallerimiz biraz da sıkıntılı... Mimar ve ortamı bu ilişkiler içinde 
birbirini biçimlendirdiği düşünülürse, mimar aslında bizzat kendisinin de bir ürünü olan 
ortamla yüzleşmekten kaçtığını da  söylenebiliriz...Mimarın pozisyonu, algılama, düşünme ve 
üretme biçimi de bu ortamla birlikte biçimlendiğinden, mimar kendi üretimleri üzerinden 
konuları tartışmayı ne yazık ki seçmeme eğiliminde oluyor...Bu kısır döngü içinde mimar 
kendini kandırmaya devam ederken mimar olmayanlar mimar ve mimarlık ne işe yarar 
sorularının yanıtlarını gündelik yaşamı içinde güncelleyemiyor.  
 
Bu nedenlerle ben mimarlık, mimarlık ortamı üzerinden genellemelerle oluşmuş durumları 
değil,  mimarların mimarlıklarını, mimarca çabaları ile ilgileniyorum. Merak ettiğim şeyler 
daha çok onlar oluyor. 
 
MesutT: Ferhan & Hülya Yürekli'ye bir gönderme yapacak olursak, mimarlıktan 
bahsederken bir taraftan entelektüel bir çabadan bahsediyoruz. Ancak gündelik yaşamın ritmi 
ve beklentileri de başka. Gündelik yaşamın bu çok tanımlanmış hali ve bu tanımlar içinde iş 
yapma gayreti bir çatışma yaratıyor olabilir mi? 
 
BoğaçhanD:  
Bu noktada mimarlığın entellektüel ortamının bir kaynak olarak tanımlayabiliriz. Her mimar 
bu kaynağı, kendi birikimleri aracılığı ile gündelik hayatta sınıyor. Bu sınamalar sırasında 
gündelik yaşam pratiğinin talepleri ve gücü kaçınılmaz. Ancak mimarlar kendi birikimlerini o 
entellektüel alanın kendisinden değil, ürettikleri durumların üzerinden oluşturdukları için o 
dünyadan beslenmeyen ve o dünyaya akmayan hiçbirşey ‘mimarlık’ dünyasına dahil 
olamıyor. Dolayısı ile o çatışma mimarın kendi içinde oluşuyor bence... Ben, gündelik olanın 
basıncını bu anlamda şöyle dengelemeye çalışıyorum; yaptığım şeyi ‘iş’ olarak görmek 
yerine, benliğimin bir parçası olarak sınırlarımı, eşiklerimi, üretim olanaklarımı tarif 
edebilmeme yardımcı olan bir bilinç durumu olarak... Böyle yaklaşınca çalışma mekanına 
gitmek ‘işe gitmek’ olarak tariflenmiyor...Ya da pek çok angarya ‘iş’ olmaktan çıkabiliyor...   
 
O yüzden, gündelik yaşamdaki karşılaşmalar, deneyimler, durumlar, dünyayla kurduğum 
ilişkiler ve üretimler bu bakma biçimi üzerinden biçimleniyor ki hayata karşı genel bir 
terbiyem oluşabilsin. Ve üretimlerim aracılığıyla, beslendiğim alanlara da  aktarılabilir 
köprüler oluşturabileyim... Kendimi sosyal bir varlık olarak gördüğüm yaşlardan beri 



etrafımdaki insanlara baktığımda hep farklı bilinç katmanlarına sahip insanlar görmüşümdür. 
Dertler hiçbir zaman bitmez ve her bilinç katmanındaki insanın başka bir derdi vardır. Yeter 
ki o bilinç düzeyinize ilişkin ortamınızla doğru  etkileşim içinde olun.  Örneğin; mimarlık 
eğitimi sonrası rotamı bu etkileşim ile çizmiştim; yüksek lisans mı yapsam yoksa şunu mu 
yapsam kararsızlığını bu nedenle hiç yaşamadım...Şunları yapmam gerek dedim ve o 
konularda kendimi sınadım. Başka bir örnek, “yapı yapmayı öğrenmek istiyorum” dedim ve 
Yapı Merkezi'ne gittim; çünkü mimarlık ofisi içinde öğrenemeyeceğim inşaat 
konvansiyonunu öğrenmek istiyordum. Orada çalışan herkesin bir angarya ya da zulüm olarak 
gördüğü işleri bir fırsat olarak gördüm. Aradaki fark tamamen bakış açısıyla ilgili idi. Ben 
başka türlü bir bilinçlenme ya da öğrenme yolu olmadığını düşünüyorum. Orada görünmeyen 
küçük fırsatlar, daha sonra büyük fırsatlara dönüştüğünü  gözlemledim. 
Böyle bir genel durum üzerinden şu söylenebilir; koşullar, ortam, olanaklar ne olursa olsun, 
insan bilinç eşiklerinin farkında olarak ne yapması gerektiğini biliyorsa, derdi de üretiminin 
niteliği olduğunda, hayat standartlarını da,  aile hayatını da çalışma hayatını da öyle 
düzenliyor.  Bu dengeyi kurduktan sonra kendine  yeni bir eşik belirliyor ve o eşiğe doğru 
kendini sınıyor.  
 
MesutT: Bu 'terbiye' biraz da Ege'nin havasını solumaktan kaynaklanıyor olabilir mi? Taşra 
ve merkez arasındaki merkez kaç etkisi hep yoğunluğunu korumakla birlikte, Ege'nin zaman 
duygusunu daha farklı kavrama, onu serinkanlı bir duruşa yayma, biraz dışarıdan bakabilme 
hali denilebilir mi buna? 
 
BoğaçhanD: Üniversiteden sonra İstanbul'da çalışmaya başladığımda bütün okul hayatımı da 
gözden geçirerek, İstanbul'da okusaydım varmak istediğim biliş düzeyine hangi yollarla ve ne 
kadar sürede ulaşacağımı ve bunun da ne kadar farkında olacağımı düşündüm. Eğer merkezi 
İstanbul olarak kabul edersek, evet bir şeyler olup bitiyor ve sen oradan sınırlı bir şekilde 
takip ediyorsun. Bir şeylerin eksikliğinin farkındasın ve bu eksiklik için koşuyorsun. Burada 
ise pekçok kişi o eksikliği bile hissetmiyor, çünkü etraflarında her şey var. Tabi o dürtü şöyle 
oldu: Birinci sınıfta Gökçeada'da yapılan Türkiye Mimarlık Öğrencileri Buluşması'na 
katıldım ve şu anda mimarlık ortamındaki kendi kuşağımdan temas halinde olduğum herkesle 
orada tanıştım. Onlar sayesinde mimarlık eğitimimi sadece İzmir ile sınırlamadım. İstanbul'da 
bir şey oluyordu, ben çantamı sırtıma alıp geliyordum. Hatta, “niye geldin?” diye benimle 
dalga geçiyorlardı. Örneğin 109'da şöyle bir şey varmış dediğimde de, "Aaaaa, hiç haberimiz 
yok, sen nereden duydun?" diye soruyorlardı. İstanbul'daysan çantanı sırtına alıp Ankara'ya, 
Kayseri'ye, Eskişehir'e vs gitmek pek de gerek duyulan durumlar değil. Zaten burada da 
onunla paralel bir şeyler oluyordur. Ailem de bana çok iyi olanaklar sunmadı; ben 
elimdekileri iyi değerlendirmeye çalıştım. Sırf bu durumlara hazırlıklı olmak için de bir 
biriktirme durumu vardı. Yani İzmir merkezli bir aile ve eğitim yaşamı sürerken, aslında 
sadece İzmir'de durabildiğim için pekçok yerden beslenme fırsatım da oldu.  
 
Bir de kentin içinde olmak gibi bir avantajımız vardı. Alsancak'ta Güzel Sanatlar Fakültesi ile 
birlikteydik. Her yıl yaklaşık 40 - 50 kişinin başladığı bir okuldu, bu nedenle herkes birbirini 
tanıyordu. Jüriler aynı zamanlarda olurdu ve bir karnaval havasında geçerdi. Orada farklı yaş 
aralıklarından ortaklıklara sahip insanlar birbirlerini bulabiliyordu. Şimdi İstanbul'da hangi 
öğrenci onu yapabiliyor bilemiyorum; okuldan sonra Kordon'a giderdik, bir barda otururduk, 
bira eşliğinde derin mimarlık sohbetleri olurdu. Biz bütün modern/izm / postmodern/izm 
tartışmalarımızı okulda değil, orada yaptık. Orası ayrı bir eğitim alanı gibiydi. Orada 
konuştuklarımız üzerine deliler gibi kitap okuyup devam ederdik. Kendimizi, birbirimiz 
üzerinden bulmuştuk... O kadar berrak bir çalışma düzeniydi ki, o sohbetler sonrası eve gidip 
ailemle yemek yer, oturup proje çalışır, kendi dünyama dalardım... Öyle bir yerde olmanın 



getirdiği zaman algısı, belki daha programlı hareket edebilme olanağı yaratıyor olabilir. Eğer 
şimdi bu kadar programlı olabiliyorsam, bu o dönemdeki eğitimim sırasında yaşadığım bu 
deneyimler sayesinde olduğunu düşünüyorum.  
 
FilizY: Çok önemli bir şey söylediniz aslında; farkındalık da ihtiyaçtan doğuyor.  
 
BoğaçhanD: Evet, istanbul’daki biri için herşey dibinde olup bitiyor ve alternatifleri var. 
Fakat bu durum şöyle bir şeyi de  tetikliyor bence;  yani “İstediğim zaman bu seçeneklerimi 
kullanabilirim” güdüsüne sahip olmak, o farkındalığı ertelemeye bile sebep olabiliyor.  
 
MesutT: İzlediğim etkinliklerde hep aynı yüzleri görüyorum ve genelde pekçoklarının 'orada 
olmak zorunluluğunu hissettiği' için geldikleri gibi bir izlenime kapılıyorum. 'Etkinliğin' 
etkinliği onları pek ilgilendirmiyor gibi. Ama taşrada o etkinliğe hem içerik olarak hem de 
şekil olarak araya giren mesafe, sizi hem bir imge yaratmaya hem de o imgenin içini 
doldurmaya zorluyor. Bunun için de her türlü fırsatı fırsatlar yaratmak için kullanmak 
gerekiyor. 
 
FilizY: Orada etkinliğin kamu ile kurduğu ilişki önemli. Kuramıyor demek ki... 
 
BoğaçhanD: Şimdi o döneme göre  çok etkinlik var, acaba nitelik o nedenle mi düşüyor diye 
bir düşünce haklı nedenler bulunabilir. Bu kadar çok etkinlik içinde içeriksel sunum bir 
vitrine dönüştü. İçerik, paylaşılan, üzerine konuşulan ve tartışılan bir şey değil; eğer çok 
ilgileniyorsan, dert ediniyorsan içine girmek için çaba göstereceğin bir vitrin.  
Biraz da içinde yaşadığımız kent yaşamı ve post-modern dünyanın bir talebi belki de...Çünkü 
şöyle çevrenize bakın, herkes bir kaç konuda derin bir içeriği, sürekli izlemekten ve 
bilgilenmekten çok, çok daha jenerik ve çok sayıda durumdan haberdar olmayı tercih ediyor. 
Bu da temsiliyet gücü yüksek, içeriksel olarak ‘mış’ gibi yapan, o vitrini görünür kılmaya 
çalışan etkinlikler üretiyor. Buraya kadar bence bir sorun yok anlaşılır birşey. 
 
 Fakat bu vitrinlerin çokluğu, insanların duruşlarını gösterme çabası, vitrininin bir alan 
savunması olarak dönüştüğü yapılara dönüştürebiliyor. Bu da kendi dışındaki durumlarla 
temas niteliklerini değiştiriyor. O yüzden mimarlık konuşmak için ortamın hazır olmasını, bir 
girizgah yapılmasını, birçok şeyin gerçekleşmesini bekliyoruz; yine de o vitrinin ardındaki 
temel içeriklere gelemiyoruz. Ne yapacağını bilen biri için bu çok da sorun olmuyor; ama 
mimarlık öğrencisi gibi mimarlık ortamından beslenen, kendini orada yetiştiren bir adam için 
resmin kendisi bir vitrin düzleminde kalıyor. Gerek üniversitelerde proje derslerinde, gerek 
ofiste gençlerle karşılaştığımızda, gerçekten öğrencilerin dertlerinin ardında mimarlığa dair 
olan şeyi kavrama ve bu kavrayışın kendilerine bakarak, kendileri üzerinden yapılacağına dair 
bir fikirleri yok. O vitrini kurmak için neler gerektiği ile ilgili dertleri var; onu da bir şekilde 
yakalıyorlar. Hakikaten gelen portfolyolara bakıyorsunuz, çok güzel. Ama biraz konuşunca, o 
dünyanın içlerinden akan, deneyimle oluşturulmuş bir dünya olmadığını görüyorsunuz. Bu, 
onlara “bu ortamda varolmak için yapman gereken budur” diye verilmiş olan işin sonucu. 
Haliyle, içeriği olmadan sonucu olan durumlar oluşmaya başlıyor. Bazen, benzer yaş 
gruplarında benden çok daha eğitimli cv’lerle ve portfolyolarla karşılaşıyorum. Çok basit 
sorular soruyorum. Seni motive eden şeyler nelerdir, neler yapmak istiyorsun, adımlarını neye 
göre ayarlıyorsun, yaşadığın çevre ve araçların nasıl bir ilişki kuruyorsun gibi kendi 
dünyasına ait şeyleri anlamak için yöneltilmiş sorular. Görüyorum ki büyük çoğunluğu kafası 
karışık, ne yapacağını bilmeyen, her şeyi biraz ucundan tadıp bünyesinin vereceği tepkiyi 
bekleyen ve gerçekten enerjisini nereye kanalize edeceğini bilmeyen kalabalık bir grup. Bu 
bana, en yazık olarak görünen şey. Belli bir donanımda, belli bir birikimde insanlar var, ama 



onlar doğru enerjiyi almıyorlar.  
 
FilizY: Çünkü öğretilmiş bilgi o, üretimle kazanılmış olmadığı için gerçek hayatta bir 
karşılığı da olmuyor. 
 
BoğaçhanD:  Evet, mükemmel bir portfolyo ya da cv sahibi olmak bir işe yaramıyor aslında. 
O ehliyetleri kullanma sürekliliğini sağlayacak, yaşadığın direnç ve deneyimlerle 
geliştirebileceğin bir motivasyon ve tutku kaynağına ihtiyacın var. Genel eğitim sisteminin 
başarı modelleri ehliyetin var mı ? nereden aldın? ‘ı sorar. O nasıl kullanacağının garantisi 
imiş gibi...Oysa hayat o ehliyeti niçin ve nasıl kullandığını sınar.    
Gündelik yaşamla ilgili bir bıçak sırtı var, herkes bununla yüzleşiyor herhalde. Bir kısım 
bunun derdine düşmüyor, ama bir kısım bunun girdabına kapılıyor. Ben mimarlık eğitimim 
boyunca Türkiye’deki mimarlık ortamı nedir, nasıl mimar olunuyor, ne tür mimarlar var, 
kendime model alabileceğim birileri var mı diye baktım. Ve iki sonuca vardım. Bunlardan biri 
öyle bir model olmadığıydı. Benim kendi modelimi üretmek zorunda olduğumdu, (Çünkü 
herkesin yetişme şekilleri, zamanları ve koşulları farklı. Örneğin, benden önceki kuşakların 
modellerinden biri olan, bir ustalık çıraklık ilişkisinin bugünün mimarlığı için geçerli bir şey 
olmadığını öngörmem gibi...)  İkincisi de, ne yapmak istersem, yapabileceğim bir ortamda 
olduğum  sonucuydu.  Karşına sürekli engeller ve koşul koyan bir ortam olmadığını 
anlamıştım. Var olanlar koşul ve engellerin  ise oturduğun yerden aşılması zor  ama hareket 
ettiğin zaman çözülmesi kolay meseleler olduğunu deneyimliyordum. Böyle bakınca, ‘gitmek 
istediğin yol için sahip olunması gereken şeyler ehliyetler değil’ diye düşündüm. Eğer içinde 
onunla ilgili bir derdin varsa, onunla ilgili bir şey yapıyor olman yeterli idi. Ailem de bu 
anlamda gitmek istediğim yol ve aldığım kararlar konusunda beni desteklediler ki bu anlamda 
çok şanslıyım. Zamanla baktım ki yollar yapıldıkça kuruluyor ve ehliyetin kıymeti gibi 
göstergeler  önceliğini kaybediyor. Yaptığın iş ürettiklerinin sonucu olmaya başlıyor ve 
yapmaya devam edebildiğin sürece o sonuçlar var oluyor. Bu da beni ilerlediğim yolda 
yeterince motive etmeye başladı.  
Böyle bir durumdan konuşabildiğimi düşününce, belki de;  mimarlık ortamının kendisi 
biçimler yerine içerikle daha fazla ilgileniyor olsa, insanlar kendi kişilikleriyle, ölçekleriyle 
daha güçlü yapılar kurmaya çalışacaklar gibi geliyor. Benimki belki bu anlamda bir örnek 
olabilir. Ben hep içeriklere yönelik bir çaba harcadığım için  ulaşmak istediklerime adım adım 
yakalama fırsatım olduğu inancındayım. Ama bunun farkında olmayan, ona ulaşmak için 
enerjisi olmayan, kaldı ki kendisiyle ilgili öyle bir motivasyonu, bir derdi olmayan pek çok 
mimarlık eğitimi alan insan var. Onların da o ikiliklerle karşılaşıyor olması lazım ki, onun 
içinde bir karar üretsinler. Orada “evet bütün bu olasılıklar dünyasında açık bir biçimde şunu 
tercih ediyorum” diyebilmeli. Aslında eğitim alan bir insanın bu tercihlerde bulunacak şeyleri 
mimarlık ortamından ayıklayabiliyor olabilmesi lazım. Bu kadar medyaya, etkinliğe karşın 
bugünkü mimarlık ortamında eksik olan o içerik gibi görünüyor. 
 
FilizY: Ben mimar değilim ve daha önce de mimari bir yayında çalışmamıştım . İlk 
şaşkınlığım bu kadar çok tartışılacak mevzunun ne olduğuydu... Mimarlar mimarlara bir şey 
anlatıyordu ama mimarlar kamuya ne anlatıyorlardı? Bir sıkışmışlık durumu var; bir şeyler 
oluyor orada ya da aslında olmuyor da bir ilizyon var. Akademisyenler ise daha başka bir 
dünyada. Halka değmeyen bir mimarlık ortamı var. 
 
BoğaçhanD: 2000’de idi sanırım, Taşkışla’da bir konut sempozyumu yapılmıştı. Katılımcılar 
arasında dört de Fransız vardı ve onlar en son söz aldılar. Aşağı yukarı şöyle bir şey 
söylediler: “Biz gördük ki burada herkes sorunların da, neler yapılması gerektiğinin de çok iyi 
farkında; ama kimse bir şey yapmıyor. Ama biz bunu farkettiğimiz zaman ne biliyorduk, ne 



de buna hazırlıklıydık. Biz mimarlar olarak bunun içine girip tartışmadığımız sürece bunu 
bulamayacağımızı hissederek, yılardır bunun için çaba gösteriyoruz ve yavaş yavaş da bir 
noktaya gelmeye başladık”. Bunları söyleyen adamlar da şu anda mimarlık ortamında. pek 
çok anlamda önemli şeyler üreten isimler. Dediler ki, burada her şey var ama kimsenin 
hareket etmek için bir çabası yok. Kendi kendime ne acaip bir durum dedim. Aslında çok 
şanslıyız; bu dağınıklığın parça parça da olsa pek çok alana değmesinin getirdiği bir avantaj 
var. Ama neden  o parçaları birleştirmeye ve kullanmaya niyetli birileri çıkmıyor diye 
düşünmüştüm.  
 
Bunu bir özeleştiri olarak kurarsak, ben 1974 doğumluyum ve karşımızda hep şöyle örnekler 
oldu: İnsanlar toplu hareket edemezler, ederlerse de bunun başka sonuçları olur. Ben de 
TMÖB’le başlayan ve kendini bulmuş insanlar üzerinden şöyle bir durum kurdum: “Evet, 
hepimiz başka yerlerde duruyoruz; kendimizi birşeyler için feda etmek gibi bir derdimiz yok. 
Ama hepimizin kendi dertleri var ve bir şekilde herkişi bu dertlerden bir deneyim alanı 
örüyor”.  İşin güzel tarafı, bu insanların hep içerikle dertleri olduğu için, uğraştıkları o 
örgülere yönelik içerikleri de paylaşabiliyorlar. Baştan bir topluluk belirleyip, organizasyon 
çabasında değil de ufak ufak bir şeyler yapmaya başlayan insanlarınki gibi bir durum. Şu anda 
kendi kuşağım ile ilgili  böyle bir oluşumun varlığından bahsedebilirm. Ama sonuçları 
tepeden inme bir organizasyonun hareketi gibi olmayacak; zamanla demlenerek oluştuğu için 
de belki ilk aşamada büyük bir toplam etmeyecek. Ama belli bir zaman geçtikten sonra bir 
şey söyleyecek. Bu anlamda bir söylemden ziyade kendilerine ait dertleri olan, o dağınık 
mimarlık ortamında kendini yıpratmadan mümkün olduğunca o içeriksel dünya ile ilgilenerek 
bir şey üretmeye çalışan, belli kaygıları taşıyan insanların varlığını hissetmek bana iyi geliyor. 
Şu an yaptığım işle ilgili bana umut veren, çalışırken motive eden şeyleri o dünyada 
bulabildiğimi düşünüyorum. 
 
FilizY: Mimarlık ortamının umut vermesi değil aslında sözünü ettiğim, mimarlık ortamının 
kamuda anlaşılmaması. 
 
BoğaçhanD:  O, mimarlık ortamı dışından bakıldığında 'varlığı hissedilen bir durum var mı, 
yok mu'ya ait bir durum. Bu da üretimler ve onların niteliği oranında görünür olayı başarıyor 
kanumca.  Buna başka bir sınama alanı da diyebiliriz. Yani dert edindiğin, peşinde koştuğun 
niteliklerin hayat içinde ne kadar değer üretebildiği ve ne kadar algılanır olduğu ile ilgili bir 
konu... 
Gündelik mimarlık pratiği içinde ve hayatımızda pekçok kişi, talep, durum ve konuyla 
karşılaşıyoruz. Bence o sınama alanına ilişkin temel durum kişinin kendi çabaları dışında, o 
çabalara ayna tutacak şeylerin varlığı ile de ilgili... Ama ben kendi üretimlerimizin yalnızca o 
dünyanın bugünü ve onun göstergeleri üzerine kurulmasın da da bazı sakıncalar görüyorum.  
Bu nedenle şu an ofis yapılanmamızı, onun ölçeğini, işlerin sürekliliğini göz önünde 
bulundurak ve biraz da çaba harcayarak şöyle bir şey üretmeye çalıştım: Müşterisi olmayan ve 
belki de olmayacak, ama kafa yorulması, egzersizlerinin üretilmesi gerekli olan konular. 
Bunun merkezine de kenti yerleştirip o örgüyü devam ettirmek... Enerjim olduğunca bu gibi 
egzersizler yapmayı önemsiyorum ve onu da örneğin bir uluslararası yarışmaya göndererek ya 
da bir mimarlık platformunda görünür kılarak sınıyorum. Bence bir problemi görünür kılmak 
da mimarlığın bir sorunu; onun üzerine egzersizler yaparak o egzersizler üzerinden veri 
üretmek de bunun bir parçası olabilir. Sonuçlar çok değişken çıkabilir, çünkü sonuç dediğimiz 
şey bir başlangıç noktası olan süreçtir. O sürece ait zamanı uzatıp, onu başka şeylerle 
beslerseniz o başka bir sonuca doğru gider. O yüzden sonuç odaklı bir algılama dünyasında 
yaşamak çok da mantıklı değil. Ara aşamalar üzerine de konuşulabilir ki mimarın kendini 
açığa çıkarabileceği yerler de orasıdır belki. Mimar büyüklerimiz, bizden önceki kuşaklar çok 



yazıp çizmişler ama hiç önerip çizdiklerine örnek oluşturmamışlar. Ben kendi kendime 
söylemeden önce yap, yapmaya çalış, yaptığın üzerinden söylemeye çalış gibi bir terbiye 
yapmaya çalışıyorum. 
 
FilizY: Habere “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” diye başlık atalım bence. (Gülüşmeler) 
 
BoğaçhanD:  O da içeriğini o kadar gizleyen bir şey ki... Ben bilinç düzeyleri üzerinden 
düşünüyorum bunu. Bakıyorum pek çok metne ve henüz bu metinleri anlayabilecek bilinç 
düzeyine sahip değilim diyorum. Farklı bilinç düzeyleri olduğunu kabul ederek, sorunları 
kişiselleştirmemiş oluyorsun; beslendiğin bir şey oluyor. Böylece karşılaştığın sorunlar da 
yaşanası birer deneyime dönüşüyor. Böyle bakmak daha katlanılır oluyor ve ürettiğin şeyleri 
de daha katlanılabilir bir dünya üretmek üzerine kurgulamaya başlıyorsun.  
 
MesutT: Boğaçhan Dündarlp’ın yazıp çizdiklerine, proje sunumlarına, ddrlp’nin web sitesine 
bakarken, Boğaçhan Dündarlp’in sürekli konuşmaya çalıştığını düşündüm. Bu başkalarıyla 
olduğu kadar, kendi kendiyle de bir konuşma çabası. Bu konuşma çabasının ne kadar yankı 
bulduğu biraz muğlak gibi. Çünkü genel olarak mimari metinlere baktığımızda (burada yapı 
da bir metin olarak düşünülebilir mi?) iletişim kurmaya çalışan, varlığını, durduğu yeri 
anlamaya çalışan çok da fazla örnek yok gibi görünüyor. Bu, bir dil sorunu mu? 
 
BoğaçhanD: Buna benzer bir soruyu mimarlık eğitimim sırasında kendi profilimi 
oluşturmaya çalışırken diğer mimar profillerini incelerken sormuştum. Bir akademik okumaya 
göre kesinlikle bir ‘dil’ vardır ve hatta o dil olmadan mimarlık olmaz. Başka bir okumaya 
göre de bugünkü koşullarda dil çökmeye mahkum. Ben de kendime ait yanıtımı üretirken 
basit şeylerden yola çıktım. Mimari tasarımda çok farklı verileri belli durum ve koşullara özel 
olarak bir araya getiriyorsun; bunu yaparken de belli araçlar geliştiriyorsun, üretiyorsun. 
Elbette bunu mimar başka türlü üretiyor, endüstriyel tasarımcı daha başka türlü... Orada 
durum insanın kendisi üzerinden akıyor. Süreç, bir grup bile olsa bir düşünce üzerinden 
akıyor. O düşünce de, o insanların o durum üzerine tartışarak ürettiği fikirler oluyor. Tasarım 
sürecinde, aslında yan yana gelmeyecek, gelse bile bir sonuç üretmesi çok zor bir takım 
verileri bir araya getirmeye çalışıyorsun. Mimarlık arşivi, kültürü de sana o verileri yan yana 
getirebileceğin bir takım şablon bilgileri üretmiş. Ama sen onu her seferinde yeniden kurmaya 
çalışıyorsun; onu bir şablon olarak kullanamıyorsun. Başkalarının yaptığı şeyler, o duruma 
özel neler yaptıklarıyla ilgili bir veri olabiliyor sadece. Sonuçta, çok karmaşık bir yapı 
oluşuyor. Kimi o şablonlara uygun olarak uyarlayarak çizebilir, olan bir takım açılımları 
kullanarak üretebilir. Kimi de başka başka tasarım süreçleri ile... Ben o grift yapıyı aynı 
griftlikle ama farklı metotlarla, çok soyut olması gerekmeyen, bir eriyik içerisinde 
oluşturabileceğim bir hale de getirebilirim. Ve bunlar benzer karmaşıklıkta yan yana 
gelebilirler. Bakıyorsun, artık kentte bambaşka yapılar çıkmış durumda. Bunlar, bambaşka 
fonksiyonların yan yana geldiği yapılar... Gündelik yaşamın durumları nedeniyle üst üste 
birikerek zamanla oluşmuş o karmaşıklık da bir tasarımsal durum olarak ilham verici. Fakat 
şöyle de bir durum var. İnsan yaşarken de, dünyayı kavrarken de belli sınırlarda algılıyor ve 
kavrıyor. Haliyle algıyla sınırlı bu karmaşık durumu, algılanabilir, kullanılabilir, yaşanabilir 
bir forma sokman gerekiyor. Bu karmaşıklığı, bu indirgenmişliğe tersten bir süreç yaşaman 
gerekiyor. Bu da bir dil, bir düşünme metodu gerektiriyor. Aslında çok sakin kafayla 
düşündüğümde, o basit algılanabilir dünyayı o karmaşıklık üzerinde üretebilmeyi ancak öyle 
bir dil üzerinden olabileceğini düşünüyorum. Mimarın, o karmaşık verileri algılayabildiği bir 
dünyaya önce kendisini getirmesi gerekiyor ki, daha sonra algılanabilir, yaşanabilir bir durum 
olsun. O nedenle bir dil, bir düşünme metodoloji olmak durumunda.  
 



Gelelim bunun ne kadar konuşulabilir, tartışılabilir olduğuna. Benzer şablonlarla çalıştığımız 
için, kimi zaten onları belli sezgilerle, eldeki bilgilerle ve çeşitli şablonlarla yan yana 
getiriyor. Artık o, onun için o kadar da sorgulanabilir, üzerinden konuşabilir bir dil olmuyor. 
O projeye dair bir dil olabilir; onu anlatsın dersen anlatır. Mal sahibi geldi, şu kadar parası 
vardı, belediyenin koşulları şuydu diye de anlatabilir; bizim derdimiz şuydu, bunu yapmaya 
çalıştık diye de anlatabilir. Ama ne yaparsa yapsın bir indirgeme ve bir dil üretme durumu 
var. Bu son derece karmaşık dünyada ardışık birbirini tetikleyen süreçlere kendini teslim de 
edebilirsin. Böyle yapsan bile, onun da bir süreci oluşuyor. O bile bir yerde durmayı 
gerektiriyor, ama o durmanın nitelikleri ve dillendirme biçimleri farklılaşıyor. Kimi bunu 
kendi süreçleri üzerinden dillendirerek bunu yapıyor; kimi de yaptığı şeyi anlamlandırmak 
için başka birilerine ihtiyaç duyuyor. Ki yeni bir durum da olabilir. Mimar yeni bir dil üretip 
bunun üzerine de gidebilir; dersin ki bu onun dünyayı kavrama ve mimarlığı araç olarak 
kullanma yöntemidir.  Ben bu anlamda kendi dilimi, yaparak, çizerek, yazarak 
geliştirebileceğime inandığım bir iletişim aracı olarak görüyorum. Bu iletişim dili görünür 
kılmaktan çok o dili etkileşim ile geliştirmek motivasyonu üzerine kurulu... 
 
MesutT: Dil duruşun bir yansıması değil midir? Eğer dil farkındalığımızı inşa ettiğimiz 
ve bir kod dizgesi içinde ifade ettiğimiz bir yapıysa, duruşun da bir yansıması değil 
midir? 
 
BoğaçhanD: Üretim süreçleri üzerinden düşünecek olursak eğer, insan belli tercihlerde 
bulunacaktır. Kimi bu dili, tercihleri, sadece o duruma özgü olmayan başka bir bilinç, bir 
kavrama düzeyi ile üretiyor, kimi de tamamen karşılaştığı durum kadar... Örneğin biri 
malzeme alırken o malzemenin cephede nasıl duracağının ötesinde, dayanımı, geri dönüşümlü 
olup olmadığı, ne kadar orada kalacağı gibi şeyler düşünüyor. Diğeri ucuz olsun, güzel 
görünsün yeter diye bakıyor... Bu tercihlerin yan yana gelişinde o dilin sınırları kadar, o dili 
kullanan bilincin sınırları da var. Bu anlamda mimarlık dili dediğimiz şey görünür bir şey de 
olmayabilir. O, tamamen insanın dünyayı anlama ve kavrama biçimiyle ilgili bir şey olarak da 
hissedilebilir.  
Madem böyle bir dil dünyasından dünyadan söz edebiliyoruz; mimarlık eğitiminde dile 
yönelik tercihleri yönlendirirken, hangi değerlerle nasıl haraket edilebileceği konusunda 
bence büyük eksik algı durumları var... 
Bir örneği aldığım mimarlık eğitimi üzerinden vereyim, şöyle bir şeye dayanıyordu: İnsanın 
kişisel tercihlerine, algı ve hareket noktalarına çok güvenme, çünkü henüz çok da olgunlaşmış 
değil; biz en az riskle bunu öğretelim.Bu öğretme tabi ki tasarım bilgisi ( bilgileri kullabilme 
becerisi) az,  bina bilgisi (şablon bilgileri) yüksek bir eğitim modeli idi. Ve bilgiler, bir yargıç 
olarak kendi dünyanı ezen, meşruiyet zeminlerini model olarak koyan bir eğitimdi. Bunu, 
sadece binaya konsantre olmuş, binanın ne işe yarayacağını unutmuş bir eğitim modeli olarak 
görebiliriz. Bu eğitim modelinin diğer ucunda da binayı tamamen unutmuş, tamamıyla onun 
içeriği ile ilgilenen bir yönelim var. Sarkastik bir durum olarak görülebilir.Bu anlamda farklı 
okullar, farklı metotlar ve farklı yollar izliyor. Ben, konuştuğumuz çerçevede mimarlık 
eğitimini düşünürken, bireylerin kendi dünyaları ve onların değerleri üzerinden üretmeye 
çalıştıkları şeyi sorgulmaya çalışıyorum. Aksi taktirde, genelde mimarlık ve buna ait diller var 
demek bu algıyı oldukça sınırlandırıyor. Örneğin şimdi gündemde ekoloji, ekolojik bina 
yapmak, sürdürülebilirlik var değil mi? Bu da benim için tartışmalı bir durum. Bu da dil 
merakıyla bakılmaya ihtiyaç olan konulardan biri gibi görünüyor. İnsanın yaşama duygusu 
üzerinden üretilen bir şey olmadığı için, ister istemez çökecek. Sen gündelik yaşam pratiğini 
kurmadığın bir dünyayı (evinden çıkıp bütün kenti arabanla katediyor, kullandığın tüketim 
nesnelerinin üretim ve çöp durumlarını irdelemiyor, bu ve benzer şeyleri dikkate almadan) 
yaşamadan ekolojik bina yapıyorsan, bu bence kocaman soru işaretidir. Bu yaptığın şeyi bir 



etikete dönüştürür ki, bu diller, etikete dönüştüğü zaman sığlaşıyorlar...  
 
MesutT: Hayatımıza pekçok yeni konu başlığı giriyor ve pekçok yeni şeyle tanışıyoruz. 
Bunlar gündelik yaşamı zenginleştiren şeyler de olabiliyor, ama pekçoğu da bir imajdan öteye 
geçemiyor. 
 
BoğaçhanD: Bu, görünür olma biçimiyle ilgili bir durum olabilir mi? Bugün onları görünür 
kılan şey gündelik yaşamda karşılaşmamız, içeriklerini kavrıyor olmamız değil; bizim 
bunların çoğunu temsiliyet araçları üzerinden kavrıyor olmamızdan kaynaklandığını 
düşünüyorum. Gündelik yaşamda temas edemediğiniz bir şeyi herhangi bir temsiliyet aracı 
üzerinden almaya başladığımız zaman da, o temsiliyet aracının taşıdığı mesaj kadar onu 
kavrıyoruz. Onunla temasımız hep o düzeyde kalmaya başlıyor. Bu da tıpkı diğer temsiliyet 
düzlemlerinde üretilen şeylerde olduğu gibi, Bu da sonuç olarak, hayatını zenginleştirmekten 
çok, ona sahip olup olmadığın, haberdar olup olmadığın  gibi basit bir sonuçlara indirgeniyor..  
 
Biz mimarlar nasıl yaşıyoruz bu durumu? Basılı yayınlardan ya da internet üzerinden ilgi 
alanlarımız doğrultusunda pekçok mimarlığı, yapıyı deneyimlerken gördüğümüz ve 
anladığımızı sandığımız şeyi deneyimleme düsturumuz nedir? Bu, Ayasofya'nın fotoğrafını 
görmenin başka, içinde olup o ölçeği kavramanın başka olması gibi. İçinde yaşadığımız çağ, 
bize çok sayıda şeyin varlığını görünür kıldı; ama o görünür kıldığı şeyin kendisini 
deneyimlemek için zaman ve enerji bırakmıyor. Olsa olsa temsiliyet düzlemleri aracılığıyla 
birikimizin algısı kadar sahip olabiliyoruz. Herşeyin bu kadar çok tüketildiği bir durumda, 
haliyle senin o temsiliyet araçları içinden pekçok şeye sahip olman lazım. Bu çaba da seni 
şöyle bir zor duruma itiyor. Ya tarımsal dönemdeki geleneksel yaşam kültüründe olduğu gibi 
belli bir değer bütünün sürekli yaşadığı bir ortam talebinde oluyorsun; ya da burada o bilinç 
düzeyinin algıladığı durumu ne kadar sorgulayarak gündelik hayatımına alabildiğin üzerinde 
duruyorsun.  
Sonuçta ben, kendi adıma nitelikli ve derinlikli yapabileceğimizi düşündüğümüz bir ölçekte 
kalıp, yaşam standartlarımızı ona göre ayarlayabildiğimiz, paylaşılan, parasal anlamda çok 
önemli katkısı olmayan ama yaşamsal sürdürülebilirliğimize olanak ve katkı sağlayan, 
kendimizi mutlu edebileceğimizi düşündüğüm bir şeyin peşinde koşmaya çalışıyorum.  
 
MesutT: Duygu kilit bir sözcük burada galiba? 
 
BoğaçhanD: Temsili düzlemler üzerinden hareket edince o duyguyu yaratacak da heyecan 
oluyor. Ancak o değerler üzerinden kavranan bir yaşanmışlıkla pekişmiş bir duygu değil.  O 
zaman o heyecanı yaratacak olan şey ‘yeni’ olana indirgeniyor. Ve O heyecanı yaratacak şey, 
ilk defa gördüğün bir şeye karşılık gelmesi gerekiyor.  Ben farkındalık düzeyini artırmaya 
çalışarak, mümkün olduğunca karşılaşılan durumu kendi eşiklerim içinde değerlendirmeye 
çalışıyorum ki,  farklı ölçeklerdeki algı sıçramaları içinde kendimi kaybetmeyeyim. 
Yaşadığımız ortamın, motivasyonunuz doğrultusunda bu tür sıçramalara olanak sağladığını 
düşünüyorum. Ancak ben kendine ait bir yaşam tutarlılığını sürdürmek üzerine birşeyler 
kurmaya çalışıyorum. Bunu böyle konuştuğum zaman da mimar olmayan insanlarla da 
paylaşabildiğim durumlar çıkıyor. Çünkü temas ettiğiniz şeyin kendisi insana dair bir şey 
olmaya başlıyor. Temsiliyet üzerinden heyecan üreten şeylere bir insan olarak ben de dahil 
oluyorum. Ama onun arkasındaki şeye baktığım zaman kimi zaman varolan bir değer 
buluyorum, kimi zaman da bulamıyorum, ulaşamıyorum. Ama bu bir durum; yargılanacak 
kötü bir şey değil. Eğer mimarlık medyalarını, mimarlık ortamını görülenin ardındaki değer 
üzerine kurarsak, bence insani varoluşumuza daha iyi katkı sağlamış oluruz. Öteki türlü çok 
hızlı bulup hızlı tükettiğimiz, bir tortu bırakmayacak gündelik yaşamımızdaki enerjiler haline 



dönüşüyor. Ben, o tortuların peşinden koşmayı daha doğru buluyorum.  
 
MesutT: Tamer Başbuğ & Hasan Özbay & Baran İdil ve Nevzat Sayın ile birlikte çalışmak, o 
'model mimar' arayışına nasıl yansıdı? 
 
BoğaçhanD: Nevzat Sayın ve Han Tümertekin Gökçeada'ya gelmişlerdi. Nevzat Sayın 
İzmirli olduğu için bir diyaloğumuz olmuştu. Tamer Başbuğ & Hasan Özbay & Baran İdil de, 
1980 sonrasında yoğun bir şekilde yarışma yapan ve çokça da ödül kazanan bir büroydu. 
Nevzat Sayın, daha özel bir kimliği olan, özel işler üreten bir adamdı. TH&İdil ise iş, ölçek ve 
müşteri açısından baktığınızda o  dönemin yapısı ile örtüşen başarılı bir profil oluşturuyordu. 
Hayatını yarışmalar üzerinden kurmaya çalışıyorlar ve daha çok kamu projeleri üretiyorlardı. 
Bir taraftan da akademik yatkınlığım nedeniyle akademisyen olup da mimarlık pratiği ile de 
ilişki kuran kimler var diye bakıyordum. Nevzat Sayın'ın bir derdi olması, yazıp çizmesi ama 
çok da fazla yapı üretmemesi bana enteresan geliyordu ve o dünyayı deneyimlemek için 
heyecan veriyordu. Kendime yakın bulduğum profiller üzerinde durduğum için, mesela 
Örneğin aileden gelerek mimarlık üreten ikinci kuşak mimarları elemiştim. Çünkü onların var 
olma koşulları çok farklı süreçlere oturuyordu. Ayrıca belli bir sosyal çevre üzerinden, belli 
bir alana hizmet ederek  iş üretenleri de elemiştim.  
 
Her iki deneyim de bana kendime dair bazı soruları yanıtlamam için çok değerli şeyler verdi. 
Öncelikle, her iki gruptaki mimar profilinde de olmayacağımı hissettirdi. Ayrıca iki ofis de 
ilgi, merak alanlarım sayesinde bana bir çok  fırsat verdi; iyi deneyimler, o bilgi birikimindeki 
bir adama çok katkıda bulanacak yararlı mimarlık tartışmaları gibi... Ben, neden Nevzat Sayın 
ya da  Tamer Başbuğ ya da Hasan Özbay gibi olamayacağımı onları var eden sebepleri, 
ilişkileri anladıktan sonra farkettim. Gözlemlediğim tüm sebep sonuç ilişkileri sonucunda ne 
olamayacağımı biliyordum ve yapı yapmayı öğrenmem lazım dedim. Bunlar olurken şöyle de 
bir durum vardı. Babam tasarımcıydı ve mimarlık yapmasaydım da endüstriyel tasarım 
okuyacaktım. Ama yaptığım üç tercih de mimarlıktı, o kadar netti. O tasarımcı kimliğimden 
hiç kopmadım. Ne olduğunu anlamak, dinlemek, öğrenmek konusunda kendimi de çok 
hırpaladım. Galiba insan elini taşın altına sokmadan, bir şeyleri deneyimlemeden, kendini 
sınamadan  iyi bir şeylere ulaşabileceğini hissetmiyor.  
 
MesutT: Aslında Ankara, İzmir, İstanbul derken farklı mimarlık süreçlerinden bahsediyoruz, 
öyle değil mi? 
 
BoğaçhanD: Aslında İzmir'de deneyimlediğim pekçok şeyi bugün İstanbul'da 
deneyimleyemiyorum. İzmir’de Mimarlar Odası, okul, profesyonel heyecanı yaşayan 
mimarlar, bunların hepsi çok güzel birbirine entegre olup örtüşüyordu. O da benim için çok 
kıymetli bir durumdu. Okul sonrasında Kordon'a uğrar gibi arada bir uğradığım, neler olup 
bittiğini öğrendiğim, bazen birileriyle karşılıklı oturup sohpet ettiğim güzel bir ortam vardı, 
Odada. Öğrenci ve İzmir’de yaşadığım dönemde Oda bir köprü idi ve  ortamda  bir bütünlük 
vardı.. Dertleri Genel 'Oda' dertleri olmayan,  mimarlık odaklı olan ve ona kıymet veren bir 
Oda idi. Öğrenciyken bizi yayın kurullarına çağırıp fikrimizi soran bir ortamdan 
bahsediyorum.Fakat diğer taraftan da orada çok sınırlı, küçük ve daha da içine kapanma 
potansiyeli olan bir ortam için o  ortamın olasılıkları adına İzmir yeterince şey sunuyordu. Biz 
de  enerjimizi de kendimizce mimarlığa kanalize etmeye çalışıyorduk. Şimdi o grup bir 
şekilde başka yerlerde başka şeyler yapıyor ama kopmuyor da. Hala mimarlık üzerine güzel 
konuşuyoruz. Hala İzmir'e gidiyor olmak, İzmir'li birileriyle konuşuyor olmak bana çok iyi 
geliyor. Bence İzmir'in sahip olduğu büyük bir potansiyel var ama oradaki üretim olanakları 
ve bunun gibi pekçok şey bir taraftan da bunu kuşatıyor. O kuşatılmışlık da kalıplar ve sınırlar 



yaratıyor.  
 
MesutT: Bir büro ortamından Yapı Merkezi'ne geçmek ilginç bir tercih...  
 
BoğaçhanD: Bu, oradaki durumdan kaynaklandı diyebilirim. Ben askerden döndüm ve 1999 
İzmit depremi oldu. Öte taraftan ekonomik bir kriz de vardı. Yapı Merkezi'ne 'ben yapı 
yapmayı öğrenmeye geldim' demedim. Mimarlık ve endüstriyel tasarım ara kesitinde 
durabilecek bir şeyler yapılabileceğini biliyordum. Yapı Merkezi, aslında farklı faaliyet 
alanları olan bir şirketler topluluğu. Aynı zamanda mimarlardan, inşaat mühendislerinden 
oluşan bir proje grubu da var. Benim şansım, 1999 depremi sonrasında oluşan durum oldu. 
Benim meraklı oluşumu, konuya yatkınlığımı görünce, onlar da beni kendilerince daha 
verimli olabileceğim alanlara doğru yönlendirdiler. Bu anlamda biraz da karşılıklı bir oluşum 
oldu diyebilirm. Bunun sayesinde beklenilen malzeme, ürün geliştirme gibi konuların 
dışarıdan halledilecek konular olmadığını; aksine mimarlık ofislerinde bizzat kafa yorulması 
gereken bir konu olduğunun farkına vardım. Çünkü mevcut üretim prosesleri içerisinde, 
onların ar-ge çalışmaları için ayırabildikleri bütçe sınırlı. Orada üretim (fabrika) ortamlarında 
da bulundum. Bütün bunların sonucunda mesele benim için bir bütün olmaya başladı. Farklı 
durumlara farklı yanıtlar üretebilmemiz için ihtiyacımız olman şeyin dışarıda kataloglar 
aracılığıyla hazır olarak sunulan çözümler değil, bizim de durumlara özel çözümler 
üretebilmemiz olduğunu gördüm. Mesela bugünlerde üzerine kafa yorduğum bir durum: 
Mevcut konvansiyonel alışkanlıklarla gelişmiş bir arz – talep durumu var. Örneğin tek 
ihtiyaçları ucuz konut. Kafalarında belli metrekare maliyetleri var; bir projeye soyunan 
müteahhit de bunu düşünüyor, bir sistem sunacak bir firma da... Bu döngü içindeki aktörler bu 
ağ içinde nerede yer alabileceğine bakıyor. Söz konusu olan bu döngünün içinde bence çeşitli 
olanaklar ve olasılıklar söz konusu. Döngü içindeki mevcut aktörlerin bakışı, mevcut araçların 
kullanılarak bunun mümkün olamayacağı yönünde ve konvansiyon dışı gibi görünen pekçok 
şey yüksek maliyetlerle mümkün olabileceği yönünde.  
 
MesutT: Malzeme seçiminde ihtiyaçlar ne kadar belirleyici? 
 
BoğaçhanD: Türkiye’de kişisel olarak karşılaştığım durumlar üzerinden yorum yaparsam, 
insanlar denenmiş, sınanmış bir ürün olmadıkça risk alarak yeni bir ürünü kullanmıyor. İster 
müteahhit olsun, ister mimar ya da iş veren, sınanmış, faydaları ve eksikleri görülmüş 
malzemeleri tercih ediyor. İnternet üzerinden yurtdışındaki okulları, araştırma programlarını, 
öğrenci projelerini izliyorum. Mimarlık okullarında, bizdekinin aksine problemlere yönelik 
farklı malzemelerle farklı çözümler üretmek konusunda o kadar çok deneme var ki, bu 
yalnızca mimari ufku değil, sektörel açıdan da  ufuk açıcı ve teşvik edilen bir durum.  
 
MesutT: Bu süreç, kendi büronu açma düşüncesine nasıl evrildi? 
 
BoğaçhanD: Yapı Merkezi’ndeyken bir yandan da kendi dünyamı geliştirmeye yönelik 
araçlar üzerinde çalışıyordum. Yazıp çiziyordum, yarışmalara ve  jürilere katılıyordum vs. Bu 
araçlarla kendi dilimi geliştirmeye devam ettikçe, daha da çok  üretmeye yönelik açlığımı 
daha da büyüttü. Ve kendime, bu şirket yapılanması içinde durarak kendi zamanımı ayarlayıp 
ayarlayamayacağımı sorduğum bir noktaya geldim. Onlarla bu yapılanmayı nasıl 
yapabileceğimizi konuştuk. Onlar da kendi şirket yapılanmaları içinde olabilecekleri sundular. 
O olanaklar beklediklerimle örtüşmeyince, ben de izin istedim. Onlar da bunu anlayışla 
karşıladılar. Büroya giden aralıkta aklımda hep bir sonraki adımda pergelin ucunun nereye 
basacağı vardı. Pergelin ucunun bir yerde durması gerektiğine inanıyordum çünkü hangi çapta 
daireler çizeceğime, yolumu, sınırlarımı onun üzerinden geliştireceğimi düşünüyordum. Bu da 



olasılıkların içinde kaybolmayacağın bir ofis yapılanmasına doğru gitti. Bildiğimiz anlamdaki 
konvansiyonel ofis yapılanması beni çok fazla tatmin etmiyordu. Çünkü ofis insanların bir şey 
üretmek için kullandığı araç olmaktan çıkıp beslenmesi, yaşatılması gereken bir şeye 
dönüşüyordu ve onun tutsağı oluyordun. Bunları düşünürken ve yakın arkadaşlar arasında 
konuşurken, farklı bir ofisin nasıl olabileceği üzerine düşündük ve sonrasında da bir 
birlikteliğin olabileceğini hissettik. Bir araya gelerek bir mekan ortaklığı ürettik. Bu mekan 
ortaklığında herkes bağımsız, kendi başına bir büro olabildiği gibi, gerektiğinde bir araya 
gelinerek daha büyük bir büro gibi de davranılabiliyor. Bu da bize daha rahat hareket etme, 
farklı ölçekteki problemlere farklı organizasyonel çözümler üretme olanağı yaratıyor. Bu, 
geçmişte birbirleriyle pekçok şey paylaşmış ve yapmış bir arkadaş grubundan çıkmış bir 
oluşum. Çok ortaklı bir ofis kurmak yerine, çok ofisli tek bir mekan ürettik.  
 
MesutT: Bu çok ofisli mekanda hangi ofisler var? 
 
BoğaçhanD: Ofis olarak burayı MONO Mimarlık ile paylaşıyoruz. Ayrıca bu duruma eşlik 
eden serbest çalışan iki arkadaşımız daha var. Toplamda şimdilik bağımsız dört kafa var 
diyebiliriz.  
 
MesutT: Kendi bağımsızlığını, kimliğini kaybetmeden, kolektif olarak da bir kimliği olan bir 
yapılanma gerçekten kulağa hoş geliyor. 
 
BoğaçhanD: Bu işbirliği ile birlikte bir takım prensipler de ürettik. Bir yapılanmanın 
karşılayabileceğinden daha fazla iş geldiğinde ya da bağımsız olarak çeşitli yarışmalara davet 
olduğunda bir araya geliyoruz. Ama her birimiz kendi işlerimizi üretiyoruz, kendi başımızın 
çaresine bakıyoruz bir taraftan. Herkesin kendine ait başka dertleri var. Kimse kimsenin 
dertlerine müdahale etmiyor. Ama ortak bir proje üzerine de kafa birliği yapıyoruz. Aslında 
bir mimar gözüyle değil de bir yönetici gözüyle bakarsak, birlikte yaptıklarımız niteliği 
yüksek işler olma potansiyelini taşıyor, ama karlılığı düşük. Ama ‘nitelik olarak iyi’ gibi bir 
değer ortaklığımız olduğu için, ortalama yaşam standartımızı da ona göre kurduğumuz ve 
kimsenin de kendine hiyerarşik olan bir iktidar alanı üretme gibi  bir amacı olmadığı için bu 
tür dengeleri kurabiliyor görünüyoruz. 
 
MesutT: Her disiplinde eğitim sonrası meslek hayatına başlamak aslında bir sıkıntı eşiğidir 
de aynı zamanda. Ama farklı alternatifler de üretilebiliyor demek ki. 
 
BoğaçhanD: Aslında buraya gelen kimi görmeye geldiyse onun ofisini görüyor, karşısına tek 
bir ofis çıkıyor. Ama içeriden bakınca ben burada, Ahmet şurada, Orhan ve Ceren de orada 
çalışıyor.  
 
 MesutT: Genelde tasarımlarınızda da modülerlik, farklı durumlara adapte edilebilirlik, 
esneklik ön planda, yanlış mı düşünüyorum? Bu anlamda onların aslında büronun esnekliğine 
referans verdiğini düşündüm şimdi. 
 
BoğaçhanD: Okul sonrasında bir araya gelerek ofis açan arkadaşlarımız oldu. O ortaklıklar 
bir süre sonra dağıldılar, başka şeylere dönüştüler. Belki o anlamda da bir avantajımız var. 
Herkes ne olduğunu, ne yaptığını ve yapmak istediğini biliyor ve tüm o farklılıkları bir duygu 
üzerine koyuyor. Bir kafa karışıklığı, geçici bir durum düşüncesi, şimdilik böyle olsun 
düşüncesi değil. Ne yaptığını bilen insanların buluştuğu bir şey olunca, bu durumu verimli 
kullanmaya da başladık. Çünkü öyle büyük, hiyerarşi isteyen mimarlık egolarımız da yok. Bu 
ölçeği de aşan problemlerle de karşılaşıyoruz. Öyle anlarda, o duruma organizasyonel 



anlamda eklemlenebilecek insanları da katıyoruz. Çünkü bizim için önemli olan bu 
yapılanmalara eklemlenebilecek, benzer parelellikleri, değerleri paylaşabileceğimiz insan 
kaynağı ve profili. Gerekirse, o tip insanlarla daha büyük yapılar oluşturabiliyoruz. Mekan 
bunun sadece zemini oluyor. Belki de bunların araçsal olarak sağladığı durumların 
potansiyelini gözardı etmeden hareket etmek lazım. Öteki türlü mesele konuştuğumuz gibi 
temsiliyet araçları üzerinden üretilmiş bir ofis kavramı oluyor. Sizi nitelik değil de nicelik 
bakımından değerlendirenler, ‘Ofisiniz kaç kişi’, ‘Yılda kaç metrekare iş üretiyorsunuz’ gibi 
sorular soruyor. Gündelik iş yaşamı da bunu bir gösterge olarak kabul ediyor. Pekçok ofis de 
bu niceliksel durumu bir çerçeve içine alıp kullanarak üretim derdine düşüyor. Onun, iş 
piyasasında bir karşılığı var ve talep de güzel bir şey. Belli ölçeklerde işleri yapabilmek için 
de öyle bir durum olması gerekiyor. Ancak bir yapmak istediğimiz mimarlığı, üretebilmemiz 
için nasıl bir çalışma ortamı yaratırız diye kafa yorduğumuz için, bilinen ofis 
yapılanmalarından farklı bir ortamı paylaşıyoruz... 
 
FilizY: Aranızda, örneğin hangi ölçekte işleri ortaklaşa yapacağınıza dair bir ölçü var mı? 
 
BoğaçhanD: Bu, daha çok davetli yarışmalar ve birkaç küçük iş üzerinde deneyimlenmiş bir 
durum. Genelde hepimizin elinde belirli bir iş programı oluyor. Bu ofisteki herkes kendi işini 
kendisi görüyor. Birileri ona yaptığı işi delege etmiyor. Belli büyüklükteki işler ya da yan 
yana gelip büyük bir toplam olan küçük işler olduğunda, bu bir kişinin organize edebileceği 
sınırların dışına çıkabiliyor. Eğer böyle bir şeyse ve hepimiz için yeni bir deneyim sunuyorsa, 
orada bir işbirliği oluyor. Birbirimizi bireysel işlerimiz üzerinden tanıdığımız için de 
hangimizin hangi konularda daha meraklı, daha becerikli olduğunu kestirebiliyoruz. Bunu 
oturup konuşmamız da gerekmiyor.  
 
Motivasyonlarımız, yapmak istediğimiz şeyleri bu koşullar ve ortamda varlığını kaybetmeden 
sürdürebileceğimiz, bir ortamın mümkünlüğü üzerine kuruluyor. Şöyle bir anektodum var:   
'Dört Kuşak Mimarlığı Tartışıyor' başlıklı bir etkinliğe ben de dördüncü kuşak olarak 
katılmıştım. Doğan Tekeli, Mutlu Çilingiroğlu, Emre Arolat da diğer konuşmacılar ve herkes 
yaptığı işlerden bahsediyor. Ben de işte benim yaptığım işler diye diz üstü bilgisayarımın 
masaüstündeki şeyleri gösterdim. Bir taraftan bağımsız mimarlar bir araya gelip bir sergi 
yapmışız, bir taraftan bienal için birşey hazırlıyoruz, öte taraftan ben kendi bağımsız 
projelerim üzerinde çalışıyorum, mimarlık eleştirileri yazıyorum falan. Bunları aktarırken 
beni ben yapan şeylerden bahsettim. Aslında ne kadar postmodern bir kuşak olduğumuzdan, 
çok farklı şeylerin bizi besleyebildiğinden ve bunların her birini farklı farklı 
aktarabileceğimizden, bunun rahatlığını hissettiğimizden bahsettim. Oturum başkanı okuldan 
hocama Gürhan Tümer'di. Dedi ki, "...peki Boğaçhan sen bunlardan para kazanmıyorsan, 
büronu, aileni nasıl geçindereceksin, aç kalma riskin çok..." Ben de "..Ee zor oluyor ama 
bunların da yapılması gerekiyor." dedim. 
 
 
MesutT: Mimarlık ille de 'büro' mu demek? 
 
BoğaçhanD: Pratik olarak, ofisin gündelik yaşamda karşıladığı bir durumu var. Ticari bir 
kimliği var ve hizmet verdiği profesyonel alanla bir ilişki kuruyor. Mimarlığı yapı yaparak, 
proje üreterek yapmak isteyen birinin böyle bir araca ihtiyacı var. Ancak az önceki anektod 
üzerinden konuşursak o hep olagelen biçimde tanımlanmak zorunda değil bence...Mimar 
yapmak istediği şeyi  ortamının merkezine yerleştirebilirse o ortam ona hizmet edecek 
biçimde yeniden tanımlanabilir bence... 
 


