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42 Mimarlık
Ariana Süitleri Butik Otel
Uçhisar
Kapadokya’daki bu yeni konaklama tesisi,
alışılagelmişi zorlamayan vernaküler taklidi
tasarımları çevreye uyum adına yüceltmeye
teşne bölge ve Türkiye ortamına bomba gibi
düştü. Atilla Yücel tasarladı ve yazdı.

50 Mimarlık
Mieczysław Karłowicz Filarmoni Salonu 
Szczecin, Polonya
2004 yılında Barselona’da kurulan 
Barozzi / Veiga ortaklığının Polonya’nın
Szczecin kentinde hayata geçen ve bu yıl
Mies van der Rohe ödülüne değer görülen
Filarmoni Salonu…

54 Dosya
Tasarım Eğitimi Diye Bir Şey
Bu kolektif yazının gerekçesi mimarlık
eğitim kurumlarındaki yeniden
yapılanma/yeni yapılanma süreçlerinde
fazlaca tartışmaya açılan mimari tasarımın
ve mimari tasarım eğitiminin uzmanlık alanı
olup olmadığı… Editörlüğünü Arzu Erdem’in
üstlendiği bu dosyada bulacağınız farklı
uzunluklardaki metinler, farklı duruşları ve
bakış açılarını aynı anda gündeme
getirebilmek için yapılan açık çağrıya icabet
edenlerin düşüncelerini içeriyor.

6 Öngörünüm
Milli Mimarimiz, Tarihi Değerlerimiz,
Osmanlı Atalarımız, Geçmişe Saygımız
Bir de Alman Firmasına Yaptırılan
Hastanemiz veya Perhizimiz ve Turşumuz

8 Haber / Ürün

18 Haber / Sanat

24 Haber / Mimarlık

28 Gündem / Tasarım
Ayakkabı: 
Zevk ve Izdırap

34 Gündem / Sanat
Aktarımlar: 
Doğu Avrupa ve Latin Amerika’da Sanat,
1960-1980

38 Gündem / Mimarlık
Sovyet Uzay Programı İçin Tasarlamak 
Bir Kadın Mimar: Galina Balashova
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127 Düşünce
İnşacı Siyasal Erk Nesnesi ile 
Kamusal Mekan Salınımında Park: 
Göstergenin Nadir Netliği
Park, Türkiye’nin en çetrefil kamusal mekan
meselerinden biri… İnci Basa’nın metni.

132 Tasarım
Expo’nun Düşündürdükleri
Yağmur Yıldırım’ın kaleminden, fuarlar
dünyasının tartışmasız en canlı ve
sürekliliği bağlamında en fazla gündem
oluşturan odağı Milano’daki Expo’ya ve
mimarisine eleştirel bir bakış.

144 Yayın
Biçimlerin Yaşamı;
Broadcasting Buildings: Architecture on
the Wireless, 1927-1945;
Hane’lerden Numaralı Ev’lere: Osman
Nuri Ergin’den 1927 İstanbulu Bina ve
Arazi Cetvelleri.

Tasarım
Eğitimi 
Diye 
Bir Şey
54.

Yayın Kurulu 
İhsan BİLGİN (İstanbul Bilgi Ü.),
Arzu ERDEM (İTÜ), 
Jale N. ERZEN (ODTÜ), 
Haydar KARABEY, 
Mine KAZMAOĞLU, 
Ahmet ÖZGÜNER, 
Bülent TANJU (M. Artuklu Ü.), 
Uğur TANYELİ (İstanbul Bilgi Ü.)

Temsilciler
Kaya ARIKOĞLU Adana 
Oya ATALAY FRANCK Zürih
Zeynep ÇELIK Boston
Burçak ÖZLÜDİL ALTIN, Ersin ALTIN New York
Begüm YAZGAN Ankara

Baskı: Boyut Matbaacılık A.Ş.
Matbaacılar Sitesi 1. Cadde No:115  34204 Bağcılar / İSTANBUL 

Yönetim: Boyut Yayın Grubu
Koza Plaza A26 Tekstilkent 34235 Esenler / İSTANBUL 
Telefon: +90 212 413 3333  
E-posta: bilgi@arredamento.com.tr

Her türlü yayın hakkı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
gereğince Boyut Yayın Grubu’na aittir. Tanıtım
amacıyla yapılacak kısa alıntılar dışında, yayıncının
yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Tasarım ve Fotoğraf
Kapak 
Bülent ERKMEN
Dergi Konsept Tasarımı 
Emre ÇIKINOĞLU
Produksiyon 
Bülent ERKMEN
Fotoğraf 
Serdar TANYELİ
Kapak Uygulama 
Barış AKKURT, BEK

www.boyutstore.com

Abonelik ve Dağıtım Cansu ÇELİK
cansu.celik@boyut.com.tr
Tel: 0212 440 14 59

64 Mimar
Satoru Hirota Architects 
Bütüncül Tasarımın Peşinde
Tokyo merkezli tasarım stüdyosu satoru
hirota architects, mimarlar Yasuko ve
Satoru Hirota tarafından 2000 yılında
kuruldu. Ortaklardan Yasuko Hirota, 
Tokyo Zokei Üniversitesi; Satoru Hirota +
ise Shibaura Teknoloji Enstitüsü mezunu.
Mimarlar, peyzajından mobilyasına, 
yapının tasarımını bütüncül bir 
yaklaşımla ele alıyorlar.

84 Mimarlık
Cowshed House / Ağıl Ev 
Carterwilliamson Architects
Shaun Carter, mimarlık eğitimi almış bir
inşaat mühendisi. 1997 yılında Sydney
Teknoloji Üniversitesi (UTS) Mimarlık
Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında
Carterwilliamson ismini taşıyan tasarım
stüdyosunu kurdu. Son olarak, Sydney’in
Glebe banliyösünde eski bir ağılı konuta
dönüştürdü.

88 Mimarlık Tarihi
İngiliz Gazeteci Grace Ellison’un
Kaleminden 1920’li Yıllarda Ankara
Erken Cumhuriyet Ankarası o yıllarda
yabancı gözlemcilerin yoğun biçimde ilgisini
çekti. Grace Ellison da onlardan biri. 

Önder Şenyapılı’nın makalesi onun anıları
üzerinden bir mekanlar, kişilikler ve
zihniyetler analizi niteliğinde.

96 Mimarlık
Adnan Kazmaoğlu:
Alçak ve Yüksek İki Karşıt 
Çözüm Denemesi 
Biri banliyönün zemine sıkıca yapışık, diğeri
kent merkezinin yükselmeyle tanımlı
koşullarında iki tasarım. Mimari
duyarlılıkların ve kalitenin sadece yükselme-
yükselmeme karşıtlığıyla tarif
edilemeyeceğini vurguluyorlar. 

104 Mimarlık
“Fly Out House”
TTAA/Tatsuyuki Takagi 
Architects Associates 
Takagi Tatsuyuki’nin son dönem
projelerinden “Fly Out” bu yıl Toyohashi
kentinde hayata geçirilmiş bir ev.

108 Düşünce
Olivetti Fabrikaları
Kapitalist aydın yatırımcı ve sorumluluk
sahibi patron türünün en önemli
temsilcilerinden olan bir ailenin, Olivetti’nin,
etkinliklerinin üçüncü ayağını fabrikalar
oluşturuyor. İrem Mollaahmetoğlu Falay ve
Ferhan Yürekli’nin yazı dizisi.

Satoru
Hirota
Architects 
64.

Expo’nun
Düşündürdükleri
132.

Grace
Ellison’un
Kaleminden
Ankara 
88.

Cowshed House,  
Carterwilliamson
Architects
84.

“Fly Out
House”
104.

Olivetti
Fabrikaları
108.
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Bu kolektif yazının gerekçesi mimarlık
eğitim kurumlarındaki yeniden

yapılanma/yeni yapılanma
süreçlerinde fazlaca

tartışmaya açılan
mimari
tasarımın ve
mimari tasarım

eğitiminin
uzmanlık alanı

olup olmadığı
durumudur. 

Bunun yanısıra, 
aynı tartışma ile gündeme

gelen stüdyo kültürünün
sadece “uzmanlıkların
temsili” ile ilişkili

değerlendirilmesi de ziyadesi
ile düşündürücüdür.  

Aşağıda bulacağınız farklı
uzunluklardaki metinler farklı

duruşları ve bakış açılarını aynı anda
gündeme getirebilmek için yapılan

açık çağrıya icabet edenlerin
düşüncelerini içerir.

Dolayısı ile tüm metinler
mimari tasarım bir uzmanlık 

alanıdır, (çünkü)...
mimari tasarım eğitimi bir 

uzmanlık alanıdır, (çünkü)...
ifadeleri ile başlar.

n Dosya Editörü: Arzu Erdem, Prof.Dr., Abdullah Gül Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Dekanı
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Meltem Aksoy:
Mimari tasarım bir uzmanlık alanıdır…
Çünkü;
Kavramsal ve eleştirel düşünmeden, teknik
uzmanlığa kadar çok geniş bir çerçevede
kavramsal ve pratik becerilere vurgu yapan;
mimarlığın strüktür, teknoloji, çevresel
faktörler, tarih ve teori gibi çok sayıdaki
bileşeninin tasarlama edimiyle biraraya
getirildiği bütüncül bir bakış açısı gerektirir. 

Mimari tasarım eğitimi bir uzmanlık
alanıdır… Çünkü;
Evet, sisteme katılan tüm bu bileşenlerin
ayrı uzmanlıkları vardır. Fakat bunları,
SORGULAMAyı temel alarak, tasarım
sürecinin bilinmezleriyle bütünleştirmeyi
deneyimleme ortamları yaratmak farklı bir
uzmanlık gerektirir.

Mimari tasarım eğitiminin ana ekseni olan
stüdyo, NE yapıldığı, NASIL yapıldığı kadar
NİYE yapıldığı sorusunun sıklıkla
kullanıldığı bir ortamdır. Ve stüdyo sadece
dün ve bugünle ilişkili değildir, geleceğe dair
spekülasyonların üretildiği özgün bir alandır.

Mimari tasarım eğitimi bir 
uzmanlık alanıdır... Çünkü;
Mimari tasarımın en önemli
bileşenlerinden biri söze dökülemeyen,
açıkça ifade edilemeyen sezgisel bilgidir.
Mimari tasarım stüdyosuna dahil olan
bireylerin, mimari tasarımın özünde
varolan benzersiz, belirsiz ve karmaşık
durumlarla başetmede kullanacakları
sezgilerini geliştirmek, sezgileri sürece etkin
bir şekilde yansıtabilme becerilerini
kazandırmak ise bir uzmanlık gerektirir.
n Meltem Aksoy, Doç.Dr., İTÜ Mimarlık
Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Deniz Aslan:
Mimari tasarım bir uzmanlık alanıdır.
çünkü her şeyin sübjektif ve muallak
olduğu durumlar yumağının düşünsel,
süreçsel, nesnel, tartışılabilir bir evrilme
süreci ile ilgilidir. Bu sürecin öznesi
öğrencidir, sürecin yönetimi kişiye hastır;
anonim ya da a priori değildir. Bu uzmanlık
alanının varolduğu tek ortamın adı mimari
stüdyodur. Stüdyo salt programatik ve
teknolojik çözümlerin laboratuarı değil,
aynı zaman da mimarlık kültürünün, etik
değer ve duruşlara sahip olmanın, insanı
anlamanın, insan olmanın, lokal-evrensel
sorunların farkındalıkları ile birey olmanın,
“sözüm var” diyebilmenin, sözüne sahip
çıkmanın emek yoğun - üretken bir
saflaşma ile olabileceğinin tüm paydaşlarca
deneyimlendiği yerdir. 

Mimari tasarım bir uzmanlık alanıdır,
çünkü salt bina mimarlık değildir. Mimarlık
aranan, keşfedilmeyi bekleyen, her şeyden
önce bilinmeyen bir şeydir. Bilgiden
mimarlık doğmaz tasarım kendi bilgisine
ulaşır her bağlamda mesele edilenle
ilişkilidir. Mimarlık olmazların nasıl
olabileceği üzerine düşünmekte olabilir. Bu
nedenle mimar diploması ile farklı alanlarda
uzmanlaşmak mimari tasarım stüdyosu
yürütebilme yeterliliğinin bir göstergesi
değildir. n Deniz Aslan, Y. Mimar

Ozan Avcı:
Mimari tasarım bir uzmanlık alanıdır,
çünkü mimari tasarımın epistemolojisi
diğer bilgi kuramlarından farklıdır. Mimari
tasarım bilgisinin çoklu yapısı onu birçok
bilgi alanıyla ilişkili kılsa da kendine özgü
otonom yapısını korumaktadır. Mimari
tasarım kuramları literatürde yerini almış
akademik bir alandır ve mimari tasarım
konusunda çalışacak akademisyenlerin bu
kuramsal arka plana ve mimari tasarım
bilgisine hakim olmaları gerekmektedir.

Mimari tasarım eğitimi bir uzmanlık
alanıdır, çünkü mimari tasarım eğitimi ve
pedagojisi diğer didaktik eğitim
modellerinden farklıdır, reflektiftir.
Mimari tasarım eğitiminin omurgasını
oluşturan stüdyo ortamı da mimarlık
bilgisinin açığa çıktığı, birlikte üretildiği ve
paylaşıldığı yerdir. Mimari tasarım eğitimi
verecek kişinin yaratıcı, ilişkisel ve eleştirel
düşünce yeteneklerine sahip olması ve
stüdyo ortamını yaratmaya muktedir
olması gerekir, ki bu da bu alanda
deneyimli olmakla ve uzmanlaşmakla
mümkündür. n Ozan Avcı, Arş.Gör., İTÜ
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Ayşe Zeynep Aydemir: 
Mimari tasarım bir uzmanlık alanıdır,
çünkü mimarlık, kasıtsız ve henüz
keşfedilmemiş durumlara cevap verecek
eylemler ve stratejiler için, her seferinde
yeniden, katılım ve ortaklıklarla bilgiyi
inşa eder. Bu süreç, merak, sezgi, duyarlılık
ve akıl yürütme deneyimine ihtiyaç duyar. 

Mimari tasarım eğitimi bir uzmanlık
alanıdır, çünkü mimari tasarım stüdyosu,
merak, heyecan, akıl, anlama, fikir yürütme,
bireysel ve kolektif deneyim ile tasarlama ve
öğrenme sürecidir. Mimari tasarım eğitimi,
sonuç ürün yerine tasarlama sürecine
odaklanmaya, yaparak ve araştırarak
deneyimlemeye ihtiyaç duyar. n Ayşe
Zeynep Aydemir, mimar/ doktora öğrencisi,
Arş.Gör., İTÜ & KU Leuven.

Özlem Berber:
“Mimari tasarım bir uzmanlık alanıdır,
çünkü..” diye başlayan bir cümlenin
devamını getirmek zor, çünkü kişiyi
nitelikler evreninden nicelikler evrenine
geçmeye zorluyor gibi bir hali var bu
cümlenin. Öte yandan ne yapalım dünya
nicelikler dünyası… Peki, şöyle bir yanıt
versek: “Mimari tasarım bir uzmanlık
alanıdır, çünkü bazı kişiler iyi mimarlıktan
anlar, üstelik anlamakla da kalmaz çeşitli
yollarla onu üretir ve üretilmesine vesile
olurlar.” Alın size baştan aşağı nitelikler
üzerine kurulu bir yanıt! Neyse, sözü fazla
uzatmadan devam edelim: “Fakat ne zaman
ki, iyi mimarlığın ne olduğu ile ilgili
kavrayış ve pozisyon farkları birbirlerinden
çok uzaklaşıp keskinleşir, derinleşir; aslında
mimari tasarımın bir uzmanlık alanı olup
olmadığından daha çok kimin uzman olup
olmadığına ya da nasıl bir mimarlık
kavrayışının egemen olup olmayacağına
gönderme yapan bu ve bu gibi tartışmalar
da gündeme gelir.” Niteliksiz niceliklerin
kişiler üzerindeki baskı ve egemenliklerini
artırma çabalarının üzerimizdeki bir
yansıması daha! Bunlara fazlaca itibar
etmeyip iyi mimarlık üzerine araştırmaya,
tartışmaya, üretmeye devam etmeye
çalışmaktan başka yapacak bir şey 
yok sanırım.

Mimari tasarım eğitimi bir uzmanlık
alanıdır, çünkü her bir biricik varoluşu,
sayısız mümkün iletişim yolunu, farklı
politik pozisyonları (ve daha pek çok şeyi)
dışlamadan iyi mimarlıkların üretilebileceği
dinamik, yaşayan bir ortamı, stüdyoyu
tasarlamak ve yürütebilmek özellikle bu
konuda hiç sonuçlanmayacak bir araştırma
içinde olup sayısız deneyim biriktirebilmek
ve bu deneyimleri çeşitli ortamlarda
paylaşıp tartışarak çoğaltabilmekle
mümkündür. Takdir edersiniz ki, başka
yapılması gereken her şeyin yanında ayrıca
büyük bir emek ve zaman talep eden
böylesi bir çabayı gösteren kişiler de
nihayetinde insandır; uzmanlık gibi teknik
ve niceliksel çağrışımlarla dolu bir kelime
onlara çok sıcak gelmese de en azından bir
parça takdir beklerler. Ayrıca ek olarak,
sanki bu soruyu asıl öğrencilere mi sormak
lazım? n Özlem Berber, Arş.Gör., İTÜ
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

İhsan Bilgin:
Tasarım eğitimi gibi bir konunun
uzmanlıkla eşleştirilmesinin, hem tasarıma
hem de uzmanlığa haksızlık olacağını
düşünüyorum. Çünkü tasarım gibi
eğitiminin de tıpkı zanaat ve sanat gibi
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eğitiminin de tıpkı zanaat ve sanat gibi
deneyim birikimine özgü pratikler, alanlar
olduğunu düşünüyor, uzmanlık gibi teknik
bilgi ve teferruata dayanması gereken
alanlardan ayırdedilmesi gerektiği, tasarım
eğitiminin de tıpkı şantiye tecrübesi gibi
ancak yaparak içinde bulunularak
edinilebilecek bir görgü ve sezgi
birikiminin konusu olabileceği
kanısındayım. n İhsan Bilgin, Prof.Dr.,
Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü

Boğaçhan Dündaralp:
Mimari tasarım bir uzmanlık alanıdır,
çünkü mimari tasarım; bilgi, koşullar ve
aktörler arasında ilişki ve süreç kurma işidir.

Bilgi, beceri, deneyim ile kurulacak bu
süreçler bununla yeterli kalmaz, mimarın
da parçası olduğu daha büyük bir
organizasyonun parçası olarak işler.

Bu bağlamda farklı bilgi alanları ve koşulları
sentezleyen mimari tasarım süreçleri, 
özgün olduğu kadar ilişkisel bağları güçlü
kılabildiği oranda da başarılıdır.

Mimari tasarım eğitimi bir uzmanlık
alanıdır, çünkü öngörülenin aksine
konusunda başarılı mimarlar ya da
akademisyenler tarafından aktarılamayacak
kadar da pedagojiktir. Konunun akademik
ya da mesleki bilgi ve deneyimle de
doğrudan bir ilgisi yoktur. Mimarlık eğitimi
profesyonel ortamın gerektirdiğinin aksine
bireysel üretimlere dayalıdır. Temel olan;
mimar adayının birey olarak koşullar
karşısındaki süreç kurma becerilerini
geliştirmesidir. Bu da bireylerin kendi
potansiyellerini ve meraklarını bu alanda
nasıl geliştireceğine dair doğru ilişki
biçimlerinin üretilmesini talep eder.
Mimarlık eğitimi bu anlamda bireysel
üretimleri geliştirip, zenginleştirecek ortam
kurma becerisidir. Mimarlık bilgi alanı
içinde doğrudan aktarıma / öğretilmeye açık
konular yer alsa da mimarlık öğretilemez,
keşfedilir. Mimari tasarım eğitimi bir
uzmanlık alanıdır çünkü bu keşfi yaratacak
ortam/ları ve bireysel üretim biçimlerini
geliştirecek doğru iletişim biçimlerini talep
eder. Bu ortamlarda her defasında yeniden
kurulacak, çeşitlilik üretecek; öğrenilmiş
zekaların üretimlerini değil, kendi zekasını
kullanabilen bireylerin kendini inşa etmesi
gereklidir. n Boğaçhan Dündaralp, Mimar,
ddrlp/ bogachandundaralp mimarlık

Arzu Erdem:
Mimari tasarım bir uzmanlık alanıdır,
çünkü keskin tanımı ve dolayısı ile de 

kesin çözümü olmayan durumlarla 
başa çıkabilmek ve tüm muğlaklık 
halleri ile didişerek üretebilmek için
‘duruma ait’ stratejiler ve araçlar 
geliştirme becerisini gerektirir.

Mimari tasarım eğitimi bir uzmanlık
alanıdır, çünkü keskin tanımı ve 
dolayısı ile de kesin çözümü olmayan
durumlarla başa çıkabilmek ve tüm
muğlaklık halleri ile didişerek
üretebilmek için ‘duruma ait’ stratejiler
geliştirme becerisini stüdyonun temel
meselesi haline getirmeyi ve bunu da her
bir tasarımcı adayının özgün bakışı ile
birleştirmeyi gerektirir. n Arzu Erdem,
Prof.Dr., Abdullah Gül Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Dekanı

Avşar Gürpınar:
Mimari tasarım bir uzmanlık alanıdır,
çünkü kesin doğruları ya da bir büyük
kitabı yoktur. Bilgisi içkin olan tüm
alanlarda olduğu gibi uzmanlaşmak 
için üzerinde vakit, emek ve düşünce
harcanması gerekir.

Mimari tasarım eğitimi bir uzmanlık
alanıdır, çünkü kesin doğruları ya da 
bir büyük kitabı yoktur. Bu yüzden
stüdyo ortamı salt bir bilgi aktarımı
üzerinden kurgulanamaz. Meselenin
kavramsal, politik, sosyal ve pedagojik
boyutlarının özenle ele alınmasını
gerektirir. Bunun yapılmadığı stüdyo
ortamları ezberci, tekrarcı, monoton ve
bilginin içselleştirmediği yerler, bu
ortamlardan yetişen bireyler de başka
erklere muhtaç, alternatif geliştiremeyen
ve hayal edemeyen bireyler olma 
riskini barındırır.

Bir bilgiyi iyi bilmek her zaman o 
bilgiyi iyi uygulayabilmek, bir bilgiyi iyi
uygulayabilmek her zaman o bilgiyi iyi
aktarabilmek anlamına gelmeyebilir. 
n Avşar Gürpınar, Yrd.Doç.Dr., 
Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü

Arda İnceoğlu:
Mimari tasarım bir uzmanlık alanıdır,
çünkü mimarlığın farklı bilgi alanlarının
bütünlük içerisinde biraraya getirilmesi
mimari tasarım yoluyla olur. 

Mimari tasarım eğitimi bir uzmanlık
alanıdır, çünkü bunun aksinin 
düşünülmesi bile abesle iştigaldir. 
n Arda İnceoğlu, Prof.Dr., MEF
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Yelta Köm:
Mimari tasarım bir uzmanlık alanıdır,
çünkü mimarlık da icat edilmiştir. 
Bu icadı yaşatmanın en önemli
araçlarından biri uzmanlaşmadır. 
Mimari tasarım bu uzmanlaşma 
dürtüsü ile kimi zaman kendini 
kapatsa da, bunun problemlerini, 
kırılma noktalarını keşfeder. Mimarlığın
karmaşık yapısı içinde kendi vareden
mimar yeni ispat ve çeşitlenme yolları 
için uzmanlığın metotlarını kullanır.

Mimari tasarım eğitimi bir uzmanlık
alanıdır, çünkü mimari tasarım stüdyosu
bir laboratuar gibidir. Bu laboratuar kimi
zaman kesin kalıplarla çizilmeye çalışılsa
da, mimari tasarım eğitimi bunu kırmayı
başarabilir. Mimarlığın kapsadığı karmaşık
problemleri stüdyo içinde konuşulabilir
kılıp, üretime dönüştürmek, uzmanlığın
tüm problemli yapısını konuşup, esas
meseleleriyle uğraşıp onu kırmak
uzmanlığın içindeki tüm sorunlu ve
sorunsuz metodolojileri ile mümkün olur.
n Yelta Köm, Y. Mimar, KOTUstudio

Defne Önen:
Mimari tasarım ve de eğitimi, bir uzmanlık
alanıdır, çünkü:
Sezgisellik, analiz ve deneyimi bütüncül
olarak; doğal, kentsel ve sosyal çevre
bağlamında mimari tasarıma aktarmak,
ifade etmek, bir uzmanlık işidir...

Mimari tasarım yaşandıkça da gelişir,
dönüşür, mimarsız mimarlıklar da oluşur.
Mimari tasarım ve mimari tasarım eğitimi,
bugün yaşadığımız zaman diliminde,
dünyanın pek çok yerinde, birikim ve
aktarım gerektiren birer uzmanlık
dalı olarak kabul edilir ve bu alanda
çalışan uzmanlar vardır.
n Defne Önen, Y. Mimar, Ekonomist

Nurbin Paker:
Mimari tasarım bir uzmanlık alanıdır;
çünkü, bir düşünce sistematiği içinde 
farklı fikirleri ve uzmanlık alanlarını
biraraya getiren bir yaşam kurma 
sanatı ve bilimidir.

Mimari tasarım eğitimi bir uzmanlık
alanıdır; çünkü, düşünce-kuram-pratik
arasında öğrenilmiş çaresizlikleri kırmak,
söz üretmek, yaparak öğrenmek ve bilgiye
ulaşma yollarını araştıran bir stüdyo
kültürü kazanımı için yaratıcı stratejiler
geliştirmeyi hedefler. n Nurbin Paker,
Yrd.Doç.Dr., İTÜ Mimarlık Fakültesi,
Mimarlık BölümüA
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Nizam Onur Sönmez:
Mimari tasarım eğitimi bir uzmanlık
alanıdır çünkü, stüdyo son derece 
karmaşık bir ortam/sistem ve incelikli,
duruma has ve dinamik bir pedagojik
yaklaşım gerektiriyor.

Mimari tasarım eğitimi bir uzmanlık
alanıdır çünkü, stüdyo, dönem başında
oluşturulan kurgu kadar ve belki daha çok
gündelik iletişim ve anlık müdahale işi.

Mimari tasarım eğitimi bir uzmanlık 
alanıdır çünkü, öğrenme ortamının nasıl
oluşturulacağı ve sürdürüleceği mimarlık
kültüründen ya da tasarlama becerisinden
farklı bir deneyim alanı. Nasıl öğrendiğimize,
nasıl tasarladığımıza ve mimarlığa dair bilgiyi
biraraya getirmek gerekiyor. n Nizam Onur
Sönmez, Arş.Gör., İTÜ Mimarlık Fakültesi,
Mimarlık Bölümü

Aslıhan Şenel:
Mimari tasarım bir uzmanlık alanıdır, 
çünkü herhangi bir mimari tasarım
pratiğinden farklı olarak mimari tasarım
bilgisini coğrafi ve tarihsel bir birikim
üzerinden eleştiren, bunun yanında
sistematik araştırmalar ile bu bilginin
ilerlemesini amaçlayan; bu nedenle de
anlaşılması, içinde konumlanması, üretim
yapılması için belli bir emek ve süreç
gerektiren kuram ve uygulamalar
bütünüdür.

Mimari tasarım eğitimi bir uzmanlık
alanıdır, çünkü mimari tasarım eğitimine
özgü ve özgün stüdyo ortamlarının
oluşturulması ve mimari tasarım bilgisinin
bu stüdyo ortamında üretilerek
deneyimlenmesi için yöntemlerin sistematik
araştırmalar sonucu ortaya çıkarılması, bu
konuda tarihsel ve coğrafi birikimin
farkında olunması ve bu birikime göre
eleştirel olarak konumlanılması belli bir
emek ve süreç gerektiren kuram ve
uygulamalar bütünüdür. n Aslıhan Şenel,
Yrd.Doç.Dr., İTÜ Mimarlık Fakültesi,
Mimarlık Bölümü

Hakan Tüzün Şengün:
Mimari tasarım bir uzmanlık alanıdır! 
(çünkü) yaşa ve gör! (nullius in verba)
Mimari tasarım eğitimi bir uzmanlık
alanıdır!
(çünkü) yaşa ve gör! (nullius in verba)
n Hakan Tüzün Şengün, Arş.Gör., İTÜ
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Erdem Tüzün:
Mimari tasarım bir uzmanlık alanıdır,

çünkü mevcut sorulardan çok var
olmayan soruların üretilmesini ve
cevaplanmasını gerektirir.

Mimari tasarım eğitimi bir uzmanlık
alanıdır, çünkü salt bilgi aktarımından
ziyade, fikirlerin oluşmasını sağlayacak
zemini tartıştırır. n Erdem Tüzün, Y.
Mimar, KOTUstudio

Funda Uz:
Mimari tasarım bir uzmanlık alanıdır,
çünkü, mimari tasarım, tasarlama
ediminin, çoklu üretim ve tartışma
ortamının ana izleğidir. Mekan bilgisini,
yeni yaklaşımlar, üretimler ile geliştirmeyi
amaçlar. Hem geçmiş üretimlerin temel
bilgisine ve arketipal özelliklerine hem
gelecek olanın yaratımına ve kurgusuna
katkı yapabilmek için özelleşmiş araştırma,
yorumlama, tartışma yöntemlerinden
oluşur. Bu yöntemler üzerine araştırmalar
yapılarak ve bu bulgular, akademik ve her
türden mimarlık ortamlarında eleştiriye
açılarak uzmanlaşılır. 

Mimari tasarım eğitimi bir uzmanlık
alanıdır, çünkü bu eğitim güncel mimarlık
bilgisi üretiminde özgür düşünce, eleştirel
bakış ve özgün ifade geliştirmeyi amaçlar.
Öğrenci/öğrenen/tasarlayan tasarımlarını
geliştirirken, güncel kuram, eleştiri ve
mimarlık uygulamaları üzerinden
okumalar ve tartışmalarla beslenir. Bu
ortamın kurgulayıcısı, mimari tasarım
stüdyo yürütücüleridir. Konunun nasıl ele
alınacağı, farklı tasarım yaklaşımları,
öğrenci yürütücü diyalogları, kavrayışlar
ve araçlar üzerine geçmişten günümüze
uygulanmış yöntemleri, denemeleri,
araştırmayı, kendi deneyleri ve
yorumlarıyla mimarlık ortamında çeşitli
yayınlar ve kaynaklarla paylaşmış olmayı
gerektirir. n Funda Uz, Doç.Dr., İ.T.Ü.
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Erdem Üngür:
Mimari tasarım bir uzmanlık alanıdır,
çünkü mimarlık tarihi, proje ve yapım
yönetimi, restorasyon, yapı bilimleri, çevre
kontrolü ve yapı teknolojisi, gayrimenkul
geliştirme, bina yönetimi gibi mimarlık
disiplininin alt bileşenlerinden birisidir ve
ontolojik temelini oluşturmaktadır. Lisans
düzeyinde verilen mimari tasarım eğitimi
diğer bileşenlerde olduğu gibi uzmanlık
düzeyinde değil yeterlilik düzeyindedir.
Lisans eğitimi sonrasında mimari tasarım
alanında uzmanlaşmak için yüksek lisans
ve doktora aşamalarından geçmek ya da
piyasada uygulama ve araştırma yaparak
deneyim kazanmak gerekmektedir.

Mimari tasarım eğitimi bir uzmanlık
alanıdır, çünkü bir uzmanlık alanı olan
mimari tasarımı içermektedir. Mimari
tasarımdan farklı olarak mimari tasarım
eğitiminde uzmanlaşmak için eğitim
kurumu içerisinde, kurumu oluşturan diğer
bütün aktörlerle birlikte uygulama ve
araştırma yaparak deneyim kazanmak
zorunludur. n Erdem Üngür, Arş.Gör.,
İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık
Fakültesi

Hakkı Yırtıcı:
Mimari tasarım bir uzmanlık alanıdır, ama
modern bir icat olarak tasarım, 18. yüzyıl
aydınlanma aklının bir ürünüdür ve bugün
tasarım alanındaki disiplinlerarası
yaklaşım çabaları, uzmanlık adı altında
daraltılmış ve aslen kaybedilmiş alanın
yeniden kazanılma uğraşıdır.

Mimari tasarım eğitimi bir uzmanlık
alanıdır, ama Aydınlanma Çağı’nın yeni
ruhban sınıfı olan uzmanlar, vadedilen
özgür aklın gardiyanlarına evrilmiş ve itina
ile muhafaza ettikleri bilgide çatlaklar
oluşmaya başlayınca, “düşünüyorum o
halde varım” bir hayatta kalma krizine
dönüşmüştür. n Hakkı Yırtıcı, Dr. Y.
Mimar, Mekanar Mekan Araştırmaları

İpek Yürekli:
Mimari tasarım bir uzmanlık alanıdır,
çünkü bilindiği gibi, parçaların yan yana
konması hiçbir zaman tutarlı bir bütün
oluşturmaya yetmez. Mimari tasarım; bir
yerin, durumun, insanların değişimine
yönelik bir çalışma üretmektir. Bu değişimi
gerçekleştirmek için birçok uzmanlığa
ihtiyaç vardır. Ama bu farklı alanların
koordinasyonunu sağlayabilmek ve daha
önemlisi tutarlı bir bütüne ulaşabilmek
başlı başına ayrı bir uzmanlık alanıdır.

Mimari tasarım eğitimi bir uzmanlık
alanıdır, çünkü değişim yaratabilecek
tutarlı bir bütüne ulaşma konusunda
yetkinlik kazandırmayı amaçlar. Bu
konunun uzmanının çok iyi bir dinleyici 
ve tasarım süreci boyunca farklı mecralar
arasında gerçekleşmesi gereken sayısız
tercüme durumlarına hakim, her eğitimci
gibi dürüst ama teşvik edici, ve en 
önemlisi bu süreçteki esas tasarımcının
kendisinin olmadığının da farkında 
olması gerekir. Kısaca iyi bir mimar 
olmak da, iyi bir eğitimci olmak da, 
tek başına iyi bir mimari tasarım 
eğitimcisi olmaya yetmez. n İpek Yürekli,
Doç.Dr., İTÜ Mimarlık Fakültesi,
Mimarlık Bölümü 

A
R

R
E

D
A

M
E

N
TO

57

054-063 Dosya 8_Layout 6  9/29/15  5:26 PM  Page 57



Yetkinlik Alanı
Olarak Mimari
Tasarım
Ayşe Şentürer n Her ne kadar uzmanlık

tartışmalı bir kavram olsa da -uzmanlığın bir
takım deformasyonlarından söz edilse de-
uzmanlığı bir alanda deneyim, birikim, bilgi

yoğunlaşması, bu bilgi ve birikimin

spekülatif, bilimsel tartışmaya açıldığı yer ve

bütün bunlar üzerinden oluşan bir yetkinlik

durumu olarak tarif edebiliriz.

Bu tariften hareketle son zamanlarda içinde
bulunduğumuz akademik çevrelerde
tartışmaya açılan (İTÜ Mimarlık Fakültesi),
Arredamento Mimarlık’ın da bu sayısına
konu olan “mimari tasarım alanı ve onun
eğitiminin bir uzmanlık alanı olup olmadığı”
yönündeki tartışmada bu cümleyi, “mimari

tasarım bir uzmanlık alanıdır, çünkü ...”
MİMARİ TASARIM BİR YETKİNLİK
ALANIDIR diye sürdürebiliriz. Bunun aksini
söylemek güç görünür! Bu yetkinlik üniversite
çevresinde master, doktora programlarını,
doçentlik, profesörlük çalışmalarını vb.’ni
içine alır. Aslında bu bir bakıma da bitmeyen
bir yetkinleşme sürecidir. 

Peki bu süreçlere müdahil olmamışsanız, yani
dışındaysanız mimari tasarım yapabilir
misiniz? Yani ne mimar, ne de mimari
tasarım alanında bir uzmanlığınız/
yetkinliğiniz yoksa, hukuki çerçeveyi bir
kenara bırakırsak, sorunun cevabı, “tabii/evet
yapılabilir” şeklinde olacaktır ki, çevremiz
bunun örnekleri ile de doludur (burada
fiziksel çevreden söz ediyorum). Fakat bu
örneklerin de mimari tasarımı içerip
içermediği, mimarlık olup olmadıkları hep

tartışma konusudur; genel olarak da
mimarlık olarak kabul edilmezler [Hemen
akla çok sıradışı ve çok yetkin resmi/okullu
mimarlık formasyonu almamış örnekler
olarak Le Corbusier ve Tadao Ando gelse
de...]. O zaman, bir yeri, binayı, çevreyi
mimarlık tanımı içinde tutan durum onun
tasarımı, tasarım süreci, tasarımı yapanların

yetkinliği ile mi ilişkidir ki, bunun adı -öyle
veya böyle- bugün mesleki alan, disiplin,
uzmanlık olarak tariflenmekte veya
adlandırılmaktadır. 

Bu soru mimarlara yöneltildiğinde ise, cevap
hemen, “mimarlar tabii ki mimari tasarım
yapabilir” şeklinde olacaktır... Öyle değil mi?
Mimarlık eğitimi, mimari tasarım ve stüdyo

kültürü etrafında oluşturulmaktadır.
Türkiye’de ders programının en az yüzde
35’i, dünyada ise genel olarak programın
yüzde 50’si mimari proje stüdyoları etrafında
şekillendirilmekte; mimarlık yapabilmek için,
mesleki olarak, bu tür bir yetişme ve yetkinlik
beklenmektedir. Her mimarın tasarımı ve
yaptıkları yetkin midir gayet tartışmaya açık
bir durum olsa da! Tabii burada da
mimarlığın kapsamı, içerdikleri, aktörleri,
disiplinlerarası oluş vb. durum ve tartışmalar
devreye girmektedir... Fakat mimarlık
okullarının ilk aşamasına ilişkin bu yetkinlik

de herhalde yetmemiştir ki mimari tasarım
alanında pek çok yl/master, doktora
programı söz konusudur. Hatta sözü edilen
mimarlık eğitimi yine dünyanın pek çok
ülkesinde zorunlu bir ikili sistemi içermekte,
ikinci kadame neredeyse tamamıyla mimari

tasarım ve stüdyo kültürü odaklı olarak
programlanmakta, yapılmakta ve hatta bu
kısım uzmanlık “master” olarak
adlandırılmaktadır.

Meslek ve uzmanlığın birbirlerine yakın
kavramlar oldukları malumdur; bu
kavramlara eklenen bir de (mesleki)
disiplinler konusu vardır ve bütün bu
konudaki tartışmalar geniş bir külliyata
sahiptir (meslek alanlarının, uzmanlıkların
ortaya çıkışı, sonuçları... disiplinlerarası,
ötesi ele alışlar, ihtiyaçlar vb.). Dolayısıyla,
içinde bulunduğumuz koşullarda, mimari

tasarım belli bir deneyim, üretim, birikim,
kısaca yetkinlik gerektiren, akademik,
mesleki ve hukuki bir uzmanlık alanıdır
demek yanlış değildir... 

Mimari tasarım eğitimine gelince, burada
yetkinlik ihtiyacı katlanmakta, mimari
tasarıma mimari tasarım eğitimi deneyimi,
birikimi -stüdyo kültürü- eklemlenmektedir.
“Mimari tasarım eğitimi bir uzmanlık

alanıdır çünkü ...” önermesinde de cevap ve

gerekçe, EVET/TABİİ MİMARİ TASARIM
EĞİTİMİ BİR UZMANLIK ALANIDIR,
ÇÜNKÜ HEM MİMARLIK, HEM MİMARİ
TASARIM VE HEM DE ONUN
EĞİTİMİNDE BİR YETKİNLİK İHYİYACI
SÖZ KONUSUDUR şeklinde
yükselmektedir. Peki; bu yetkinlik, deneyim
ve birikim, mimari tasarım ortamını aktif bir
tartışma ve üretim alanına çevirme kabiliyeti
nasıl kazanılmaktadır? Ve ortaya çıkan
tartışmalar doğrultusunda; bu yetkinliğe
sahip olmayanlar mimari tasarım eğitimi
verebilir mi? Örneğin, yetkin bir mimar hatta
mimari tasarım alanında da yetkin/uzman bir
mimar, mimari tasarım eğitimi verebilir mi?
Veya soruyu, tam da üniversitede tartışmanın
yükseldiği yerden sorarsak; herhangi bir
akademisyen “mimar” fakat mimari tasarım
alanında ve mimari tasarım eğitiminde
yetişmemiş ve uzmanlaşmamış bir kişi
(yetkin: deneyim ve birikim sahibi olan, bu
konuda tezleri, görüş ve tartışmaları,
yayınları bulunan kişi ise) mimari tasarım
eğitimi verebilir mi?

Bu yetkinliğin, stüdyo kültürünün nasıl
kazanıldığı sorusunu bir adım sonraya
bırakıp, diğerlerine yönelecek ve yine önce
şöyle bir pratiğe dönüp bakacak olursak:
İnanılmaz hız ve sayıda açılan üniversitelerle,
mimarlıkla ilgili programlarda mimari

tasarım stüdyo yürütücüsü talebi zirve
yapmıştır ve neredeyse herkes, herhangi bir
mimar, stüdyo kültürüne öğrencilik yılları
dışında (hatta mezun olduğu okul
koşullarında orada dahi) değmemiş kişiler
mimari tasarım eğitiminde “ders”
verebilmektedir. Böyle bir durum
sözkonusudur... Fakat bu ortamların
mimarlık ve mimari tasarım eğitiminde yetkin
olduğunu söylemek pek ve hatta hiç mümkün
değildir ki hedefleri mimar yetiştirmektir...
Yani mimarlığın dahil olduğu karmaşık

örgüleri sökebilecek ve yeniden kurabilecek

bir tasarımcı, tasarımcılar grubu!

Halbuki mimari tasarım stüdyosu; özgür bir
ortamda yeterli bir donanımla mimarlık,

tasarım ve bağlantılı alanlar (sosyokültürel
yaşam, kent, ekoloji, yaratıcılık...) üzerine
sökümlerin yapıldığı, düşünce, araştırma ve
projelerin geliştirildiği, sunulduğu, tartışıldığı,
yayınlandığı, sergilendiği yerdir. Bu hedefleri
karşılayabilmek üzere mimari tasarım eğitimi;
iletişim, eleştiri, tasarım ve temsile,
paylaşıma, kent ve mekana, kısaca
mimarlığa... Bunun eğitim ve öğrenimine ait
bilgi ve beceriye, kuramsal, kurgusal
birikime, kısaca yetkinliğe/uzmanlığa ihtiyaç
duyar. Bu birikim ve onu tartışmaya açacak
ortam, heves, heyecan ve zorunluluklarA
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olmadan mimari tasarım eğitiminin verilmesi
ve bu ortama ait yetkiliğin kazanılması, 
doğal olarak, sözkonusu değildir. Etik ve
hukuk açısından da bu yetkinliğe sahip
olmayanların, hele de, birincil aktörler olarak
bu stüdyolarda yer alması tartışmalıdır. 
Aksi tutumlarla “yetişmiş” ve “yetkin”
kavramlarının içinin doldurması da mümkün
değildir. Dolayısıyla, bu örnekleri önümüze
koyarak birilerinin çıkıp, herhangi bir
akademisyen mimarın veya piyasada parlak
hatta mimari tasarım alanında meşhur,
becerileri olan bir mimarın gelip üniversitede
“yetkin” bir mimari tasarım eğitimi
verebileceğini öne sürmesi doğru değildir. 

Dünyada farklı modellerle başarılı, yetkin
tasarımcı mimarlar üniversitelere davet
edilmekte, mimari tasarım alanında yetkin
mimarların yalnız stüdyoların değil akademik
ortamın da (master ve doktora tez
çalışmalarının) parçası olmaları teşvik
edilmekte; akademisyenlere de mimari
tasarım ve eğitim alanındaki yetkinlikleriyle
yer alabilecekleri pratik yaşantılar
önerilmekte, bunun önü açılmaktadır.
Kısmen benzer şekilde, son 15 yıldır İTÜ
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde de
belli ölçütlere bağlı olarak (son bir-iki yıl
hariç) ve belli sürelerle okul dışından
mimarlar davet edilmekte, her dönem
sonunda tüm mimari tasarım stüdyolarının
katıldıkları proje seminerleriyle stüdyo 
süreç ve sonuçları tartışılmaktadır. 
Bu deneyimlerden de, akademi dışından
mimarların mimari tasarım alanındaki
akademisyenlerle birlikte çalıştıkları
koşullarda stüdyolarının daha başarılı
olduğunu söylemek mümkündür. Veya
akademiye yakın mimarların (düşünen, yazan
ve master veya doktora programına devam
eden veya bitirmiş) stüdyoları daha başarılı
görünmektedir. Veya üniversite içinden
yükselen farklı tutumlarda, mimarlık
okullarının tüm kadrosunun mimari tasarım
uzmanlığı içinden gelmekte olduğu
görülebilmekte, dallanıp budaklanmalar 
bundan sonra gelmektedir...

Mimari tasarım alanının akademideki açılımı,
“mimarlıkta kuram ve eleştiri, mimari
tasarım-temsil kuram ve yöntemleri, mimari
tasarımda mekan araştırmaları, mimari
tasarım teknolojileri ve bilişim ve ‘mimari
tasarım eğitimi*” olarak özetlenebilir. Bu
konular mimari tasarımın eksenleri, tartışma
ve birikim hatlarındır, bunlar üzerinde
düşünmeden, çalışmadan, pratik yapmadan
mimari tasarım ve onun eğitimine katılım,
konunun en önemli unsurlarını dışarıda
bırakan tutumlar olacaktır. İçinde

bulunduğumuz koşullarda, mimarlık çatısı
altında, mimari tasarım alanı dışındaki alan
ve programlarda ise bu konulara
girilmemektedir; oralarda başka eksenlerde
başka deneyim ve birikimler söz konusudur
[Bu aralıkta geniş ve uzun bir tartışmaya
gitmek mümkündür...]. Dolayısıyla, uzmanlık
kısmen tartışmalı bir kavram ve içerik olsa da
yetkinlik önemlidir ve şu haliyle uzmanlığa
bağlanmıştır. Bu uzmanlıkların, yetkinliklerin
dahil olmadığı ortamlar zayıf ortamlardır,
öyle de olacaklardır. 

Doktora çalışmaları ve doçentlik alanları da
bu uzmanlıkların devamında gelişmektedir.
Mimari tasarım alanındaki bir doktorada,
yukarıdaki eksenlerdeki bilgilerin, meselelerin
imkanların izi sürülmekte, buralardan
üretimler yapılmaktadır. Bu kanallara hiç
girmemiş öğretim üyelerinin dönüp bu alanın
pratiği mimari tasarım eğitimini vermeleri,
akademik (ve mesleki) yetkinlik ve etik
açısından sorunludur. Öğrenciye de
haksızlıktır! Pratikte, sözü edilen nedenlerle,
aksi yönde durumlar ortaya çıkmış olsa da,

sonuçları da ortadadır! Özellikle mimari
tasarım eğitiminde kazanılan yetkinlik hiç
kuşkusuz bir müfredata bağlı bir meslek
eğitim programını verme yetkinliği değildir.
Stüdyo kültürü içinde, özellikle eleştirel ve
özgür bir ortamda kazanılan ve geliştirilen bir
yetkinlik ve uzmanlık alanıdır. O alanın adı
da MİMARİ TASARIMDIR. O uzmanlığın
(yetkinlik, bilgi, birikim, üretim,
paylaşım/eğitim) kazanıldığı yer de bugün
hala -fakat ancak içeriği ve içi dolu olan-
ÜNİVERSİTEDİR. Le Corbusier, Tadao
Ando gibi çok sıradışı örnekler de
yetkinliklerini bir şekilde kazanmış, mimari
tasarım alanındaki uzmanlıklarından hiç
kuşku duyulmayan mimarlardır... Gerisi laf ü

güzaftır. n Ayşe Şentürer, Prof.Dr., İTÜ

Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

* 22 Haziran 2015 tarihinde İTÜ Mimarlık Fakültesi
Mimari Tasarım Çalışma Grupları toplantısında gözden
geçirilen ve İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na sunulan
Mimari Tasarım Alanı Doçentlik Konu Alanları ve Anahtar
Kelimeleri raporundan.
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Uzmanlığın 
Kısa Tarihi ve
Tasarım Öğretimi
Uğur Tanyeli n Uzmanlık, herhangi bir
pratiği “iyi” bilmek, “iyi” yapmak demek
değil. Belirli bir konuda kayda değer
marifet göstermek veya onu ortalamanın
üstünde icra edebilmek de değil. Sadece
tek bir pratik ya da bilgi alanı üzerinde
yoğunlaşmak anlamına da gelmiyor. 
Öyle tanımlanabilseydi, neredeyse tüm
çağlarda ve yerlerde uzmanlık diye bir
kavramın ve uzman diye birinin
varlığından konuşulabilirdi. Oysa, meslek
alanlarının çok katı tanımlandığı, meslekte
ilerleme rotalarının titiz çizildiği çağlarda,
örneğin, Avrupa Ortaçağı’nda veya geç 
19. yüzyıl öncesi Osmanlı dünyasında
uzmanlık kavramından söz etmek
mümkün gözükmez. Loncaların yıllar
süren çileli eğitim süreçleri içinde
yetişenleri bugün inceleyen biraz dikkatsiz
tarihçiler uzmanlık meselesinin çok ciddiye
alındığı bir toplumsallığı araştırdıklarını
sanabilirler. Çok uzun çıraklık ve kalfalık
dönemleri ardından ulaşılan ustalık
mertebesinin bir uzmanlığa işaret ettiğini
düşünmek zor değildir. Meslekten mesleğe
transfer olunamayışı da yine uzmanlık
alanının presizyonu çerçevesinde
yorumlanmak istenir. Ancak böyle
düşünmek yanıltıcıdır. 

Ekonomik anlamda üretim-tüketim ve
arz-talep dengelerinin sabitlenmeye
çalışıldığı prekapitalist sistemlerde meslek

öğrenme sürelerinin uzunluğu
uzmanlaşmanın varlığını ortaya koymaz.
Mesleğe katılımı yavaşlatır; mesleği farklı
biçimlerde icra etme, yaratıcılık gösterme
yollarını tıkar; meslektaşlarının sayısını
yaklaşık hep aynı tutmaya yarar. O
sayede üretilenlerin miktarı neredeyse
sabitlenir. Mesleğe o kadar yavaş nüfuz
edilir ve onu becerebilme onayı o kadar
yavaş kazanılır ki, üretim yöntemleri
değişemez hale gelir. Önceden bilinmeyen
yeni nesne ve yöntemler icat etme
imkanları kısıtlanır. Aynı şeyleri aynı
biçimde ve aynı miktarda üretme hali
garantilenmiş olur. Amaçlanan da
bunlardır zaten. Böyle dönemlerde
aslında uzmanlaşma yaşanmaz; olsa olsa
bir mesleki pratik içselleştirilir ve bir
yaşam biçimi haline getirilir. Mesleğin
ve/veya bir pratiğin içine doğulur, orada
yaşanır, orada ölünür. Mimarlık ve
inşaata ilişkin pratiklerde de aynen
geçerlidir bu durum. Geleneksel anlamda
ustalık uzmanlık demek değildir.

Prekapitalist yapılanmanın aşınması
üretim-tüketim dengesinin yıkımıyla
eşanlamlı. Daha çok, daha ucuz, daha
kolay üretme, dolayısıyla yeni üretim
süreçleri ve yeni nesneler icat etme çabası
kapitalizme içseldir. İşte o zaman mesleğe
kelepçelenme sisteminin artık geçerliliği
kalmaz. Mesleğe kelepçelenenler, yani
eskisi gibi, eski yöntemlerle, eskiden
içselleştirdikleri şekilde üretenler değil,
aksini becerebilenler takdir görürler. O
sayede bugün bile zihinleri bulandıran
bazı değişimler olur. Sözgelimi,
Rönesans’ın “uomo universale”si doğar.
Kişinin mesleğine ve onun kalıplamış
pratiklerine hapsi bitince, meslekaşırı
dolaşan bir üretici türü belirecektir. Bir
yandan edebi etkinlik gösteren, öte
yandan perspektif üzerine kitap yazan,
mimarlık yapan, aile değerlerini anlatan
Alberti, tıptan resme, mühendislik
tasarımı ve mimarlığa kadar hemen her
konuyla ilgilenen Leonardo da Vinci gibi
kişilikler meslekaşırı ilk “evrensel
insanlar” olurlar. 

Bu gibi adlar da henüz uzmanlık
kavramını üretmemiş erken kapitalist bir
dünyada yaşamışlardır. O dönemde
Ortaçağ’dakinin aksine, bir pratiği onun
sınırlarının dışına çıkmayı denemeyecek
kadar sağlamca içselleştirmemek
avantajdır. “Uomo universale”,
pratiklerin kadim kurallarını ve
tanımlarını elinden geldiğince hiçe
sayabilen, o sayede de her şeyle

ilgilenebilen kişidir. Kimi zaman bu her
konuyla ilgilenme imkanının bilgi
miktarının azlığından kaynaklandığı
sanılır. Oysa değişim bilginin miktarına
değil, tanımına ilişkin bir değişimdir.
“Uomo universale”, bilinecek az şey
mevcut olduğu için her şeyi bilmeye ve
yapmaya kalkışmaz. Herkesin her bilgiye
erişim ve üretiminin meşru hale gelişinden
kaynaklanan bir imkanı kullanır. Bilginin
artık verili, kutsal, dolayısıyla bilen
özneden özerk olarak mevcut olmadığı,
ama özneler tarafından üretilir olduğu bir
yeni epistemik rejim doğmaktadır. Bunun
anlamı, bilgi üretim tekellerinin
yıkılmakta olduğu. İşte o zaman pek çok
kişi eskiden bilinmeyen yepyeni bir iştahla
bilgi üretimine ve yeniden üretimine
girişir. Bilmek, yapmak, düşünce üretmek
için lonca üyesi olmak, üniversite veya
medrese mezunu olmak, hiyerarşik onay
aşamalarından geçmek, belirli bir
toplumsal gruba mensup bulunmak, aile
mesleğinin bağlayıcılığı vb. gibi engeller
adım adım yıkılır. Kısaca Rönesans diye
adlandırılan bu dönemde uzman
denebilecek biri, gerek “specialist”,
gerekse de “expert” anlamında yoktur.
Bu terimlerden ilki mevcut bile değildir,
ikincisi ise, örneğin, Fransızca ve
İngilizce’de 15.-19. yüzyıl aralığında
“beceri sahibi, tecrübeli” gibi anlamlara
gelir. O sayede, Michelangelo resim,
heykel, mimarlık yapar, yeni askeri
tahkimat planları çizer (icat eder), şiir
yazar. Ona çağdaşları da “dahi” derler;
ancak dehası kişiliğinde ve becerilerinin
derinliğinde, uzmanlaşmasında değil,
içinde yaşadığı epistemik rejimde içkindir.
Becerilerinin hiçbirinin de çağdaş
anlamda uzmanı değildir.

Aynı dönemde bir yandan da her bilgi
alanı yazılı kültür bölgesine doğru
transfer olmaktadır. Eskiden sadece
yapılır olan pratikler giderek yapılır,
yazılır ve okunur olmaya doğru
dönüşürler. Bu süreç kabaca 
1450-1750 aralığında tırmanarak ünlü
“Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers”
(1751-1772) ile bir “crescendo”ya ulaşır.
Önceki dönemde bilgi tekellerini yıkmak,
bu yeni dönemdeyse bilgi alanları
arasında sınırlar çizme çabası başat
olacaktır. Aydınlanma Çağı’nın örnek
yapıtı “Encyclopédie” bilgi birikimini
sınıflar, düzenler ve disipline eder. Bilgi
artık kategorilere ayrılmış, ancak, bir
anlamda da demokratikleştirilmiştir. Eski
bilgi hiyerarşileri yıkılmaktadır.A
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Ansiklopedilerin alfabetik sınıflama
düzeni her şeyden önce bu
eşdeğerleştirmeyi haber verir. 
Konular Ortaçağ’da hemen her yerde
benzeşen saygınlık düzeylerine göre 
değil, adlarının ilk harflerine göre
dizilirler. Bu yeni epistemik rejimde,
örneğin, ayakkabıcılık ile teoloji
arasındaki sıradizim ilişkisi sadece
alfabetiktir. Bilginin eşdeğerlikli
kategoriler halinde örgütlenişi, özgül bir
adı olan her konunun, her pratiğin ayrı
bir bütün olarak ele alınmasına giden
yolu da açar. Bilgi dünyası ansiklopedi
maddeleri gibi iç tutarlıklı altbirimlere
ayrıştırılır. Ya da böyle ayrıştırılabildikleri
için artık ansiklopediler yapma imkanı
doğmuştur. Bu parçalanma yeni uzmanlık
kavrayışını da tanımlıyor. Metaforik
olarak, tanımı ve içeriği bir ansiklopedi
maddesi halinde yazılabilir her şey
zamanla bir uzmanlık alanı olur çıkar. 

Asıl önemlisi, “Encyclopédie”nin temsil
ettiği epistemik rejimde her konu artık 
o konuyla ilişkisiz olanlar tarafından da
bilinebilecektir. Ne var ki, “Encyclopédie”
aynı zamanda paradoksal olarak bilmek
ile icra etmek arasında gelecekte iyice
muhkemleşecek sınırı çizen araçlardan
biridir. Orada cam üretiminden, saat
yapımına, yelkenciliğe, metalürjiden
mimarlığa, basım teknolojisinden
coğrafyaya kadar her konuyu okuma
şansı vardır, ama bu “demokratik” şans
onlara ilişkin pratikleri uygulayabilmek
anlamına gelmez. Daha doğrusu şu olur: 

“Encyclopédie”deki maddeleri okuyanlar,
okuyabilenler o pratikleri asla icra
etmeyecek olanlardır; icra edenlerse

onları okumazlar ve/veya okuyamazlar.
“Uzman” bu değişimle birlikte doğar. O,
okuyanlardan değil, okumayanlardandır.
Bazen o maddeleri yazandır; ancak her
halükarda onun bilmekten fazla bir icra
etme iktidarı vardır. Bu iktidar icra
etmekten öte, farklı icra edebilme
iktidarıdır da. Giderek uzman belirli bir
konudaki üretimi o güne kadar
yapılagelenden farklı yapabilen kişi
tanımını edinir. Evine “Encyclopédie”
ciltlerini dolduranlarda olmayan da o
iktidardır. Onlar yalnızca yapılanagelene,
uygulanagelene ilişkin malumattan
haberdar olurlar. Oysa kapitalizm
teknolojik üretim süreç ve yöntemlerinin
çoğullaşmasıyla atbaşı gider. Yeni yollar
denenir. Hiçbir süreç ve yöntem
metindekilerin aksine sabitlenemez.
Uzmanlık, yavaş yavaş yeni yollar
deneyebilmek anlamını bu nedenle
edinecektir. Rönesans’takinin aksine,
herkes tarafında icra edilme imkanlarının
giderek kısıtlanması, yöntemlerin
karmaşıklaşmasından çok, onların bu
potansiyel çoğullaşmasıyla ilişkilidir. 
Öte yandan da aynı değişim bir yanılsama
yaratıp hepsini bilinebilirlik alanının 
içine almış gibidir: İsteyen okur, öğrenir.
Ne var ki öğrenemez, olsa olsa bir
“generalist” olur. Her şeyi okuyup
hakkında bir şeyler öğrenebilen bir
çokbilmişe, “malumatfuruş”a dönüşür.
Demek ki, “generalist” ile “specialist”
aynı epistemik rejimde ortaya çıkarlar.
Özetle, bilgi alanlarına sınırlar çizme ve 
o doğrultuda yazma çabası uzmanlık
kavramının da doğuşu demektir. Üstelik
sınırlar yeni sınırlar doğura doğura
amipsi bir çoğullaşma da yaşarlar. Artık
sözgelimi tıp mesleği değil, onun farklı

uzmanlık (ihtisas) kesimleri
tanımlanmaya başlar. “Spécialiste”,
“specialist” kavramının Fransızca’da
1842, İngilizce’de 1852’den başlayan
ömrü değişimin nasıl olduğunu da
gösteriyor. Bu değişim Türkiye’de Geç
Osmanlı döneminde başlar, “ihtisas,
mütehassıs, ihtisaslaşma” gibi sözcükler
19. yüzyıl biterken belirirler.

18. yüzyıldan başlayan ve 20. yüzyılın
büyük parçasında da rakipsiz kalan bu
epistemik disiplin rejiminde mimarlık
uzmanının ve mimarlık öğretiminde
uzmanlığın tanımı ve rolü ne?

Mimarlıkta da neredeyse her bilgi
alanında olan olur: Bir dikotomi yaşanır.
Bir tarafta okunarak ve görsel araçlarla
öğrenilmeye, bilinmeye açık olan bir
yarımdan; diğer tarafta da yaparak, icra
ederek öğrenilen bir diğer yarımdan
oluşan bir epistemik ikiz ortaya çıkar. 
15. yüzyıldan itibaren yazılmakta olan
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1 Alberti, kendi hazırladığı madalyonda.

2 Leon Battista Alberti’nin eserlerinin toplu
basımı: “Opuscoli morali di Leon Batista
Alberti gentil’huomo firentino ne’ quali si
contengono molti ammaestramenti necessarij
al viuer de’ l’huomo, così posto in dignità,
come priuato. Tradotti, & parte corretti da M.
Cosimo Bartoli”, 1568, Venedik. Kitap yazarın
ahlaka, aileye, matematiğe, mimarlığa ve
resme ilişkin tüm metinlerini kapsar.

3 “Opuscoli morali di Leon Batista Alberti”nin
içindeki matematik risalesinden yüksekliklerin
ölçülmesine ilişkin görseller.  

2 3
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konuya ilişkin kitapların varettiği ve
ilettiği bir mimarlık vardır; onun yanısıra
bir de tasarımsal ve inşai pratiklerle
üretilen başka bir mimarlık mevcuttur.
İkisi arasında zorunlu bir bağlantı yoktur.
Üstelik karşıt doğrultularda ilerlerler.
Metinlerdeki mimarlık sabitlemeye,
katılaştırmaya çabalarken, icra edilen
mimarlık çoğullaşır, buharlaşır durur. 
Ne mutlu ki, kuşaklar boyunca
mimarların çoğu hiç kuramsal kitap
okumadan yapılar tasarlayıp inşa etmeyi
becereceklerdir. Kuramsal mimarlık
kitaplarını okuyanların çoğunluğu da
tasarımsal ve inşai pratik yapmayacaktır.

Kuşkusuz, bir grup kitapsa, inşa 
edenlere yol gösteren kılavuzlar
niteliğinde olacaktır. Ama, onlar da aynı
şekilde bilgiyi yeniden üretirken, bir
taraftan da disipline edici, sabitleyici,
standartlaştırıcı mecralar haline gelirler.
Sözgelimi, marangozluk kitabı
marangozluk yapma yordamlarını,
yöntemlerini kendi içeriğine hapseder.
Konstrüksiyon kitabı sadece yol
göstermez; aynı zamanda da yapılabilir,
uygulanabilir olanların sınırını çizer.
“Neufert” gibi kitaplar boyut-tasarım
ilişkisini sabitlemeye yarar.

Yukarıda özetlenen dikotomi, 
mimarlıkta yapmayı ve yazmayı iki ayrı
marifet haline getirir. Kuşkusuz o iki
yüzyıl içinde ve hatta onun öncesindeki
yaklaşık üç yüzyılda da hem yazan, hem
yapanlar vardır. Örneğin, Laugier (1713-
1769) ve Ruskin (1819-1900) sadece
yazarlar; Pugin (1812-1852), Gropius
(1883-1969), Wright (1867-1959) yazar
ve yaparlar; Mansart (1646-1708),
Labrouste (1801-1875) ve daha sayısız
mimarsa sadece yapar (tasarlar ve 
inşa eder). Her üç kategori de ayrı
uzmanlaşmalara işaret ediyor. 
Yazmanın, tasarlamanın ve hem
tasarlayıp hem de kuramsal etkinlikte
bulunmanın ayrı uzmanlık bölgeleri
olduğu bir çağa ayak basılmaktadır. 
Üç uzmanlık rolü doğmuştur. Buna
ABD’den ve geç 19. yüzyıldan 
başlayarak dördüncü bir rol olan inşa
etme de katılır. Şantiye mimarı denen 
bu uzman ne yazar, ne de tasarlar;A
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4 D’Alembert ve Diderot’nun
editörlüğünde hazırlanan
“Encyclopedie”nin ilk
cildinin başlık sayfası.

5 “Encyclopedie”de Saatçilik
maddesi görsellerinden...

6 “Encyclopedie”de
Ekmekçilik maddesi
görsellerinden…    
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tasarlanmış ve projelendirilmiş olanı
gerçeğe dönüştürür.

Ne var ki, mimarlık alanında
uzmanlaşma süreçleri, örneğin, tıptakine
benzer bir seyir izlemez. Mimarlık,
yaşamakta olduğu parçalanmalara
neredeyse sürekli direnmeye çalışır.
Mimarlığın ayrılmaz bir pratikler bütünü
olduğu iddiası hep korunmaya çalışılır.
Çok geniş bir mimar çoğunluğu
mimarlığın ayrılmaz bir bütün olduğu
savının sadece saymaca olduğunu, sadece
böyle olduğuna inanmak suretiyle ayakta
tutulduğunu kabul etmek istemeyecektir.
Hala da istemeyenler vardır. En çarpıcı
gerçekler bile devekuşuluk teknikleriyle
görmezden gelinir. Hastane planlaması
yapan büroda çalışan da mimardır,
Tadao Ando da. Bunların çok asgari 
kimi müşterekler dışında benzerliği
yoktur bile. Ne yaptıkları işler, ne
toplumsal alımlanışları, ne ekonomik
varlık koşulları, ne yetişmeleri benzer.
Ancak bunu açık açık savunmaktan
itinayla kaçınılır. Maketçilikle geçinenin
de, mutfak tasarımcı-yapımcı-satıcısının
da, Zumthor’un da mimar olduğuna
inanılır. Veya mimarlık tarihçisinin de,
konstrüksiyon öğreten hocanın da, proje
eleştirisi verenin de aynı mimarlık
öğretimi sistemi içinde farklılaşmamış
kimliklere sahip olduğu savunulabilir.
Savunulur da; işte o zaman yanlış
yapılmış olur.

Bazıları belki gerçekten de farklı çoğul
rolleri kişiliğinde topluca barındırıyordur.
Ama bunu genel durum sanmak uzmanlık
kavramını tahrip etmek demektir, çünkü
yukarıda özetlenen değişim süreci aynı
zamanda da uzmanlığın ana ölçütlerini,
kişiye özellik ve sabitlenemezlik haline
getirmiştir. Uzmanlaşma bağlamında 
çok sık dikkatlerden kaçan meselelerden
biri de, uzmanlıkla kişinin kendi bilgi
birikiminin sınırlarını kendisinin
çizebilmesinin, yani bireyselleşmenin
ayrılmaz bir ikili olduğu. Uzmanlık, 
farklı bir altbilgi alanında daha 
ayrıntılı eğitim görmekten ibaret değil.
Uzmanlık, yukarıda da belirtildiği gibi,
bireyleşmenin bir bileşenidir. Uzman,
bilgi alanları arasındaki ve içindeki o
farazi ve saymaca sınırları ister aşar, 
ister aşmaz; ancak herhalükarda buna
kendisi karar verir. Ortaçağ’da
uzmanlaşma olmayışının nedenlerinden
biri de, kişinin hangi konuyu ne kadar ve
nasıl bilip uygulayacağı kararının kişisel
olmayışıydı. Yetenek ve zeka düzeyi

farkları bile, aynı mesleği icra
edenler arasında farklı beceri
birikimleri yeşermesine imkan
vermezdi. Güncel uzmanlık 
kavramı ise tam da bunu amaçlar.
Uzman, kendi bilgi-beceri 
sınırlarını kendi çizer. 

O halde uzmanlık, yüksek lisans ve
doktora öğretimiyle eşanlamlı değil. 
O yüzden, bir mimarlık tarihçisi aynı
zamanda da fakülte atölyelerinde
tasarım eleştirisi yapabilir; bu, her
mimarlık tarihçisinin aynı işi
yapabilmesi anlamına gelmiyor.
Böyle bir etkinlik göstermeyen biri
eksiklik travması yaşamaz. Bunu
yapanın da üstünlük kompleksi
geliştirmesi gerekmediği gibi... Bir
tasarım hocasının tasarım kuramları
konusunda yetkili olması, tüm
tasarım hocalarına bu hakkı
otomatik olarak sunmaz. Kendi
akademik sınırlarına ilişkin kararı
kendi verenler nerede genişleyip
nerede daralacaklarını ve bunları
nasıl yapacaklarını kendileri tanımlarlar.
Her iki durum da uzmanlıklar ortaya
çıkabilir. Otomatik olarak değil, kişiye
özgü nedenlerle bu şansa ulaşılır veya
ulaşılmaz. Ancak, Türkiye gibi
bireyselleşmenin hala tıkanıklıklar
yaşadığı bir ülkede uzmanlığın kişiye özel
olduğundan konuşmak çok tehlikeli.
Böyle durumlarda hemen daima herkesin
her mimari akademik işi yetkiyle
yapabileceği gibi yorumlar belirir de
ondan. Üstelik, o iddia biraz yukarıda
dile getirilen, “mimarlığın bütünsel bir
pratik olduğu” şeklindeki köhne inançla
kolayca ittifak kurar. Madem ki,
mimarlık kentin makro ölçeğinden
konutun ve mobilyanın mikro ölçeğine
kadar, inşai etkinlikten ütopizme kadar,
uygulama yapmaktan yazmaya ve
öğretim üyeliğine kadar her açıdan
ayrılmaz bir bütündür, herkes bunun 
her kesiminde at oynatabilir sanılır. 

Ne var ki, mimarlığın (ve hatta tüm
pratiklerin) bugünün dünyasında uçsuz
bucaksız bir sınıraşımı alanı oluşu,
uzmanlıkları silmez, aksine sağlamlaştırır.
O müphem ve kaygan sınıraşımı
zemininde bireyler, ancak kendilerine
özgül sınırlar çizerek çalışmayı ve
yaşamayı becerirler. Bireysel uzmanlıklar
inşa ederler. Çünkü, ihtisaslaşmanın katı
sınır tariflerinde değil, her bir öznenin
kendi beceri ve sınırlama iktidarında
olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bireyler,

dışsal değil içsel gerekçelerle, o bilgi
alanına değil, kendi kişisel bilme
bölgelerine sınırlar tanımlarlar. Tabii ki,
kimileri de bunu yapmaz ve mimarlığın
bütünselliği savının arkasına sığınarak 
her konuyu bilen kişi olma iddiaları
geliştirirler. Bunu savunurlar ve daha
kötüsü uygulamaya çabalarlar. Onların
marifetlerinin sınırı yoktur.

Bilgi alanının sınırlarının her seferinde
bireysel olarak çizildiği ve paradoksal
olarak sürekli sınıraşımları yaşanan bir
çağda, uzmanlık kalitesine ilişkin kararlar
nasıl verilebilir? Bunun, uzmanın o bilgi
alanını dönüştürme iktidarını kullanıp
kullanamaması dışında bir ölçütü galiba
yok. Dönüştürebiliyorsa, yeni düşünme 
ve yapma yolları açabiliyorsa, uzmanlığı
konusunda olumlu yargılar verme imkanı
doğar. Mevcut epistemik rejime sadece
itaat etmekle yetiniyorsa, eylem alanını 
ne kadar genişletirse genişletsin veya
daraltırsa daraltsın, “abesle iştigal
ediyor” demektir. Özetle, fakültelerde
kürsüleri, anabilim dalı örgütlenmelerini
lağvetmek uzmanlaşmayı ortadan
kaldırmaz -tıpkı onlara sıkı sıkı
sarılmanın da uzmanlaşmayı mümkün
kılmadığı gibi- ama, herkesin her farklı
mimari pratiği fütursuzca yapmasına
giden yolu açmak uzmanlaşmayı
doğmadan öldürmektir. Haddini
bilmezliği kurumsallaştırmaktır.              
n Uğur Tanyeli        
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