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OTURUM BAŞKANI (Gürhan Tümer)- Gerek sayın konuşmacılarımıza ve gerekse siz sayın izleyicilerimize Mimarlar 

Odası İzmir Şubesi adına hoş geldiniz diyorum ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.  

Konuşmacılarımızı tanıtmaya gerek duymuyorum, zaten tanıyoruz ve şimdi biraz daha iyi tanıyacağız.  

Panelimizin konusu “Dört Kuşak Mimarlığı Tartışıyor”. Çok fazla konuşmayacağım ama kendi düşündüklerimi biraz 

açmaya çalışayım. Aslında oldukça net bir başlık bu. Dört tane mimar var. Bunlar dört ayrı kuşaktan. Yani daha açık söylersek 

doğum tarihleri farklı. Bu meslektaşlarımız mimarlığa nasıl bakıyorlar? Bunun peşindeyiz. Zamanın akışı içinde, belli bir zaman 

dilimi içinde yaşayan insanlar başka birtakım etkilerin altında kalıyorlar ve yapıtlarını ona göre veriyorlar. Aslında düşünüyorum; 

kimilerinin söyledikleri gibi özellikle diyalektik felsefenin ortaya koyduğu üzere “değişim esas, değişmeyen ancak değişimin 

kendisidir” gibi veyahut da Efesli filozof Herakleitos’un “bir ırmakta iki kez yıkanmak mümkün değildir” gibi sözleri değişimin esas 

olduğunu gösteriyor.  

Dolayısıyla baktığımız zaman teorik olarak bu dört mimar meslektaşımızın farklı şeyler söylemesini bekler gibi 

oluyoruz. Böyle bir şeye hakkımız var gibi geliyor bana. Ancak baktığımız zaman değişim, Fransız tarihçi Brode’nin ortaya 

koyduğu gibi tarihin değişimi tek katmanlı olmuyor. Bir yavaş değişimler var, bir daha hızlı değişimler var. Bunlar bazen 

karşılaştıklarında anakronik birtakım sonuçlar doğabiliyor. Bazı değişimler çok yavaş olabiliyor. Öyle ki, kuşakları aşıyor. Yine bir 

düşünürün söylediği gibi “Çok yavaş değişen şeyler değişmezmiş gibi görünür.”  

Biz sayın konuşmacılarımızla daha önce motelde biraz sohbet ettik. Dedik ki; mesela ortak yönlerimiz ne olabilir? 

Modernizm, en az 100 - 150 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen hala devam ediyor. Böyle birtakım ortaklıklar söz konusu olabilir. 

Şimdi bu değişimi aramaya çalışacağız. Ben şahsen dikkatle dinleyeceğim, dinlemeye çalışacağım. Nerede değişikler var? 

Yoksa benzerlik süreklilik mi ağır basıyor ki o da olabilir. Bunu hep birlikte öğreneceğiz. Konuşmacılar tabii nasıl isterlerse öyle 

konuşmakta serbestler ama bu oturumun bir teorik ya da sözel bölümü olacak bir de birtakım uygulamaların gösterildiği bölümü 

olacak. Bu bazılarında peş peşe gelecek, bazılarında iç içe geçebilecek; önemli olan o bilgileri bizim elde edebilmemiz. 

Doğal olarak en eski kuşaktan başlamamız gerekiyor. O da ne mutlu ki Doğan Tekeli meslektaşımız. Ne diyorsunuz? 

Sizin zamanınızda mimarlık nasıldı? Şimdi nasıl? Buyurun. 

DOĞAN TEKELİ- Sayın Tümer, Sevgili Güngör, Değerli Meslektaşlarım, 

Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şube ile aramızda ilişkileri sağlayan Nilüfer Hanım; İzmir’de yetişmiş bir mimar, 

mesleğinin ilk adımlarını İzmir’de atmış bir mimar olarak bana yıllardan beri lütufkar bir teveccüh gösteriyorlar ve sizinle 

buluşmak üzere davet ediyorlar. Bu davetleri için gerçekten çok müteşekkirim kendilerine. Çünkü burada konuşup döndükten 

sonra bana bir dinamizm geliyor. Çok teşekkür ederim.  

Birçok defa bulundum dedim fakat bu dört kuşak mimarlığı konuşuyor çerçevesinde 1996’da konuşmuşuz. O zaman 

da ben en eski kuşakmışım. Aradan on sene geçtikten sonra hala en eski kuşaktan olmayı nasıl yorumlamalıyım bilmiyorum. 

Ama bir şey öneriyorum, belki bir beşinci kuşak icat etmeli ki her şey yerli yerine otursun.  

Bu konuşma çerçevesinde Gürhan Bey’i şimdi açılışta yaptığı “mimarlık nasıl değişti, mimarlık felsefesi, mimarlığa 

bakış nasıl değişti” gibi bir çerçeve çizdi bize. Halbuki Nilüfer Hanım bize bu konuşmada daha çok yapılarımızı, eserlerimizi 

göstermemizin beklendiğini söylemişti. Ben de bu iki çerçevede konuşacağım. Yayımlanmamış son birkaç yapımızı göstermeye 

çalışacağım. Ama ondan önce en eski kuşak olmanın verdiği ayrıcalıkla; bizim mesleğe başladığımız 50 - 60 yılları arasında 

Türkiye’de mimarlık ortamı nasıldı, bugün mimarlık ortamı nasıl? Ben mimarlığın düşünsel tarafından ziyade koşullarından 

bahsetmek istiyorum. Gürhan Bey’in çerçevesiyle yüzde yüz olmasa da örtüşüyor. 

1950 - 1960 dedim; bu dönemlerde Türkiye’nin ulusal geliri 200 - 300 dolar civarında ve Mimarlar Odası bu yıllarda 

kuruldu; bin kadar üyesi var. Bu bin kadar üyesinin çok büyük kısmı fiilen mimarlık yapıyor. Ülkede yapı malzemesi hemen hiç 

yok gibi, teknoloji yok gibi. Gayet basit bir teknoloji, birçok mal ithal edildiği için; ne bulursak onunla inşa ediliyor. Mimarlığın 



ideolojisi; modern mimarinin tartışılmaz kuralları ve o kurallar tartışmasız olarak kabul edildiği için değer hükümleri de 

tartışılmıyor. Adeta başarısı garantili bir mimarlık yapıyoruz.  

İşverenler daha çok kamu kuruluşları ve işin nasıl verilip alınacağını biliyorlar. Tarifeler var, usuller var. Bayındırlık 

Bakanlığı en büyük kamu işvereni olarak bir nevi büyük mimarlık atölyesi veya akademisi gibi çalışıyor. Çok sayıda yarışma 

açılıyor, genç mimarlara fırsatlar veriliyor ve projelerin hazırlanması, sözleşmelerinin yapılması, projelerin onaylanması pek bir 

sorun değil. Hatta Bayındırlık Bakanlığı’nda her mimara bizden büyük meslektaşlarımız eşit muamele yapıyorlar. “Hoş geldiniz 

çocuklar, gene ne güzel şeyler getirdiniz” diyorlar. Biz de koşarak Bayındırlık Bakanlığı’na gidiyoruz. Belediyelerde de ruhsat 

sürecinde filan pek bir güçlük yok. 

Eğitim tekdüze adeta, zaten iki veya üç mimarlık okulu var; Yıldız, Teknik Üniversite, Güzel Sanatlar Akademisi. 

Benzer bir eğitim: Yapıya dönük, detaylarıyla yapı yapma becerisini vermeye dönük bir eğitim yapılıyor. Dolayısıyla o yıllardaki 

mimarlar, mezun olduğumuz zaman yapı yapabiliyoruz. Bu şartlar altında 1950 ile 1960 yılları arasında mimarlık yaparken ben, 

kendimi çok mutlu hissediyordum. “Aman ne güzel bir mesleğe girmişiz” diye düşünüyordum. Yani çok para kazanılmasa da çok 

da üzülmeden geçinilecek kadar bir para kazanılıyor, hayat idame edilebiliyor, ayrıca da zevkli. Sıkıntı az, stres az, gayet hoş bir 

meslek.  

Giderek aradan kırk elli yıl geçti. En eski kuşağın en eskisi olduk, koşullar değişti. Türkiye’nin ulusal geliri 200 - 300 

dolar yerine 5.000 dolara çıktı, mimarlarımız otuz binin üstünde, ama bu otuz bin mimarın yaklaşık dörtte biri hatta dörtte 

birinden azı proje yapıyor; diğerleri farklı işler yapıyorlar. Yedi bin civarında diye geçen gün oda başkanımız rakam veriyordu. Bir 

de sürekli mesleki eğitim konusu var şimdi odamızın gündeminde, birazdan ondan da bahsedeceğim; o konu dolayısıyla oda 

başkanımız söylüyordu, eğitilmesi gereken mimar sayısı yedi bin. Demek ki bütün mimarlık camiasının dörtte biri doğrudan 

mimarlık yapıyor eski yıllara nazaran, ülkenin ekonomik koşulları değiştiği halde.  

Buna karşılık mimarlık ideolojisi plüralizm, liberalizm, çok seslilik, çok kültürlülük adı altında almış başını gitmiş, değer 

hükümleri sonsuz. Kimin neye göre güzel olduğu, değerli olduğu belli değil. Mesela İstanbul’da geçenlerde Haydarpaşa’dan 

Pendik’e kadar E5 yolu üzerinde gittim. Yazık ki fotoğraf makinem yoktu, olsa bugün göstermeyi çok arzu ederdim. Her mimarlık 

dilinde; eski, yeni, modern, postmodern; düzeyli, düzeysiz yüzlerce tip, hani beş benzemez kağıt çıkar ya pokerde, onun gibi 

benzemez yapılar. Böyle bir çevre bırakıyoruz geleceğimize yani günün mimarlık ideolojisi böyle. 

Mimarlık eğitimi çökmüş durumda; bunu sadece ben söylemiyorum, meslektaşlarımız da kabul ediyorlar. Öyle 

meslektaşlarımız da var ki, eğitim veren meslektaşlarımız; “canım mimar uygulama projesi niye çizsin, mimar niye detay bilsin, 

onları başkaları yapsın” diyorlar. Mimar ne yapar? Hayal kurar. Onun için bürolarımıza çalışmaya gelen yeni mimar 

arkadaşlarımız, en az iki yıl bizimle çalışmak zorunda kalıyorlar ki bizim dilimizi anlayabilmeleri, gerçek hayatın ne olduğunu 

anlayabilmeleri için.  

İşverenlerimiz başka bir sınıf oldu, yeni zengin sınıfı. Kamu, işveren kesimi olarak ağırlığını kaybetti. Bu işveren 

kesimini mimarlık, kültür vesaire pek ilgilendirmiyor. Çabuk, parasız, en kısa zamanda, en güzel şeyi yapın verin. Ne yapın? Bir 

gazete binası yapılacak, arsası şurası, bize iki gün içerisinde bir perspektif verin, beğenirsek gazete binasını size yaptıracağız. 

Hiç görmediğimiz, yani ilk yıllarda görmediğimiz uygulamalar. İşveren kesimi böyle, yapı teknolojisi çok karmaşıklaşmış, eskisine 

göre birçok bilgi gerektiriyor. Hasılı ben kanaatimi değiştirdim,”nereden girdik bu mimarlığa, bu çekilir iş mi” demeye başladım. 

Haydi, biz girdik, o dönemler nispeten iyiydi; yanımda oturan benden sonraki kuşağın parlak temsilcileri olan ve bizleri geçen 

değerli meslektaşlarım ne yapıyorlar? Nasıl devam ediyorlar? Sizler hepiniz akşam bu saatte mimarlık konuşmak üzere buraya 

gelmiş bulunuyorsunuz. Ne yapıyoruz yani, Don Kişot gibi değirmenlere saldırıyoruz. Ülkeye bir şey yapalım, iyi bir şey yapalım 

ama hep akıntıya ters giderek, zorlanarak.  

Nasıl geldi ülke bu hale bilmiyorum ama bunları düşünürken yani bu görüşmeyi hazırlarken birden Amerikan 

“Architectural Record”un son sayısı geldi. Bir haber gördüm, Amerikan Mimarlık Enstitüsü’nün bu yılki kongresi Los Angeles’te 

yapılmış, 24 bin 600 katılım olmuş. Bu kongrede her konuda konuşulmuş filan da, mimarlık eğitimine en çok katkısı bulunan bir 

Amerikan mimarına, hocalardan birine, Bill McMill diye biri, topaz ödülü diye 100.000 dolarlık bir ödül vermişler ve bu zat bir 

konuşma yapmış. Özetle oradan anladığım kadarıyla diyor ki; “Mimarlık mesleği akıl gereği, ekonomik gerçekler gereği bir iş 

olarak kabul edilir, iş olarak kabul edilmesi lazım gelir, ama biz bunu iş olarak yapmıyoruz ki, biz mimarlığın gücüne hayranız. 

Mimarlığın dünyayı değiştirme gücüne, medeniyetleri mimarlıkla tarif etmemize hayranız. Eski Mısır’dan başlayarak, Yunan, 

Roma, Hint, Çin, İslam medeniyetleri mimarlıklarıyla tanınıyor, tarif ediliyor. Hemcinslerimize en iyi yaşama çevresini yaratmak 



için uğraşıyoruz. Böyle bir idealizmle, mimarlığın gücüne hayran olarak, biz mimarlık yapıyoruz.” Galiba hepimiz öyle yapıyoruz. 

Bu düşüncelerle, yayımlanmamış son birkaç yapımızı göstermek istiyorum. İlginize teşekkür ederim. 

İzmit’te, İzmit Belediyesi’nin E5 yoluna paralel bir arsası var. Orada belediye yaklaşık 10.000 metrekare bir arsada bir 

garaj yapmak üzere temel atmış ve bir miktar kolonlar çıkmış ve bir tabla inşa edilmiş. Ama sonradan bu arsayı bir müteahhide 

vermeye karar vermiş. Çok amaçlı yapı kompleksinin içerisinde belediyenin bir bölümünün büroları, evlenme dairesi, alışveriş 

merkezi ve kiralık bürolar var. Arsanın bir yönüne belediye bürolarıyla evlenme dairesi salonlarını koyduk, arkaya iki katlı bir 

alışveriş merkezi ve üste de -adliye binasının arkasında olduğu için daha çok avukatların kullanacağı- büroları yerleştirdik. 

Belediye binası ve evlenme dairesiyle çarşının arasına da bir kentsel mekan koyduk. Orada kafeler, büfeler; evlenmeden 

çıkanlara ve aynı zamanda çarşıdan geleceklere hizmet eden ve aynı zamanda karşılıklı iletişimi sağlayan bir mekan oldu. 

İzmit’te depremden sonra üç kattan fazla yapı yapmak yasak olduğu için yapıyı, çelik karkas olarak kurguladık ve bu çelik 

karkas yapı metal kaplı olarak inşa edildi.  

Her biri 450 kişilik iki birime de dönüşebilen evlendirme dairesi, birleştiği zaman kongreler, toplantılar veya büyük 

nikahların olabileceği büyük bir mekana dönüşebiliyor. Ön tarafında da Sarı Kahya Belediyesi’nin büroları bulunuyor. Üst katta 

da sinemaları var, klasik bir şey yapısı. İnşa edildiği zaman da aşağı yukarı böyle oldu. İzmit’te Dolphine diye bir beyaz yapı, 

beyaz alükobont, net bir yapı. Çevresinde referans alınacak, ölçü alınacak pek bir şey de yok. O sebeple kendine mahsus bir 

yapı oldu.  

Böyle yapıların ekonomik güçlüğü oluyor. Mal sahibi, İstanbul’daki shopping centerlar kalitesinde olsun istiyor. Fakat 

İstanbul’daki shopping centerların maliyetiyle kiralama bedelleri arasında bir örtüşme var. Burada maliyet aynı, kira bedelleri 

yarısından az. Onun için de oldukça sıkıntılı oldu.  

Bir sonraki projemiz; 1991 yılında kazandığımız, geçen yıl açılan Antalya Havalimanı’nın ikinci ünitesi. O yarışmada 

bir mastır plan vardı. Mastır plana göre orada üç ünite olacaktı yan yana. İkinci piste de hitap edecek şekilde, burada da üç ünite 

olacaktı. O yapı beş milyon kapasite ile 1998’de yapıldı ve hizmete açıldı. Hükümet ikincisini inşa etmekte geç kaldığı için 10 

milyon yolcuya kadar hizmet verdi. 60 bin metrekarelik yapı alanıyla benzeri yapılara göre son derece küçük ölçekli ve rantabl 

görünen bir yapıdır. 

Üç yıl evvel de ikinci ünite ihale edildiği zaman işletmeci firmalar birbirlerine girdiler ve ikincinin, birincinin yanında inşa 

edilmesine mani oldular. Ayrı yerde olsun ki müşteriler, otoparklar iyice ayrı olsun istediler. Bizim muhalefetimize rağmen, gene 

master planda ama sonraki etapta yapılacak bir yerde yapıldı. Burada 1998 ile 2005 yılı arasında geçen zamanda işletmede 

görülen bazı meseleler dolayısıyla aynı plan kurgusu içerisinde ufak tefek değişiklikler yapıldı. Mesela turist otobüsleri için 

100.000 metrekarelik bir açık otopark alanı yapıldı ve o alanın yeşillendirilmesi, insani hale getirilmesi bir mesele oldu. Bunun 

yanı sıra güvenlik dolayısıyla, arabalar yapıya elli metreden daha çok yanaşamayınca; yolcuların sıcaktan, yağmurdan 

etkilenmemesi için aşağıda yaklaşık 40 metre genişliğinde, 300 metre boyunda büyük bir sac çatı imal edildi. Yarı karanlık eden, 

üstü aydınlıklı filan olmasına rağmen, garip bir şey oldu bence.  

Birinci havaalanında metal yaptığımız koniyi burada membran yaptık. Ortada 30 metre kubbe yarıçapında bir kesik 

koniden kontrollü bir ışık sağlanıyor. Bunun altında palmiyelerle bir Akdeniz bahçesi var. Bu açıdan yerelliği de gözeten bir yapı. 

Yani Antalya’da bir Hamburg havalimanı değil, bir Antalya havalimanı. Bu yapının benim için şaşırtıcı bir tarafı -bunun büyücek 

de bir bodrum katı var, toplam beş plak gibi neticede- temel atılmasından hizmete açılışına kadar, dekorasyonu dahil 11 ay gibi 

bir sürede inşa edildi. Müthiş bir koordinasyonla 3.500 kişinin çalıştığı günler oldu.  

Dıştaki beyaz malzeme kaplama olarak içte de var. Biraz pasaport bankolarında, check-in bankolarında ahşap 

kullanarak, çok steril halini kırmak istedik. Gerçi bir arkadaşımız bembeyaz yapılar yapıyor ama biz o kadarına cesaret 

edemedik. Bembeyaz yapılar göz aldığından; o yapıları kullananlardan güneş gözlüğü isteyenler olmuş. Onun için biraz renkli 

şeyler koymaya gayret ettik.  

Orta mekandaki palmiyeler 9 metre boyunda, fakat burada cüce gibi görünüyorlar. İnşallah büyürler ve mekana uygun 

ölçeklere gelirler. Daha büyüğünü bulamadık o tarihte.  

Kesik koni strüktür ile mühendislerden çok uğraşmak zorunda kaldık. Bonsans ile yaptık, mühendislerimiz de bu olur 

dediler. Daha evvel bu olmaz diyorlar, ama bir çözüm önerisi getirmiyorlardı. Onun için biz yaptık ve onlar da olur dediler.  



İstanbul’da Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki teknopark, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin yarısı, bir miktar 

Sabancı Üniversitesi ve İsrail’de teknopark yapmakla meşhur bir firmanın ortak yatırımıdır. Burada istenen, birtakım binaların 

büroya benzemesi ama içerisinde teknolojik çalışmaların da yapılmasıydı. Diğer binalarda ise küçük çapta üretim yapılması 

isteniyordu. Arkadlı, tek kat yükseklikteki binalar üretim binaları, diğer taraftakiler ise büro niteliğindeki binalar. Ortada arsanın 

geometrisini halletmek için bir açık hava amfisi ve bir de idare binası var. Bu binanın içinde kafeteryasıyla, idaresiyle, sanat 

sergisiyle filan teknoparka yaşam sevinci getireceği beklenilen, yani teknoparkın kurucularının verdiği bir program uygulandı. 

Aynı zamanda bu binanın cephesinde tırmanan adamlar var. Onlar İsrail’den gelen üç boyutlu heykeller.  

Arkada üretim binaları ve daha da arkada büro niteliğindeki binalar var. Üretim binaları modüler binalar; 8 metre, 16 

metre gibi bölünebiliyorlar. Aralarında büro kısımları ve yol var. Bu yapı bizim beyaz, tek malzeme ile yapma merakımızın bir 

ürünü. Üretim binaları arasındaki bürolara geliş yolları ile yaya yollarının üstü saçaklarla örtülü, Çünkü her zaman araba girme 

şansı yok.  

Çalışanlar, program yazanlar çok yoğun çalıştıkları için kendi aralarında sosyal aktiviteler, eğlenceler 

düzenliyorlarmış. Bu yüzden amfinin kullanımının yoğun olacağı öngörülüyor. Biz henüz görmedik ama öyle amaçlanıyordu. Brüt 

beton ve boya uygulamalarıyla yapılan büro binasının avlusu ile beraber yalın olmaya çalışan bir dili var.  

Bu projemiz ise İstanbul’da E5 yolu üzerinde bu yıl hizmete açılan bir ilaç fabrikası. Yol boyunca, bütün Çanta Köy 

sanayiye açılmış. Burada bir ilaç fabrikası tasarladık ve inşa edildi. Bir ailenin işlettiği fabrikanın işvereni enteresan bir zattı. İlk 

önce bir İtalyan firmasına başvurmuş, ondan memnun olmamış, sonra bizim bir ilaç fabrikası yaptığımızı duymuş ve bize geldi. 

Başladık, projeleri yaptık, inşaata başlanacak, ben dedim ki; “istihkaklar, şantiye kontrolü gibi işler için bir yönetim firması 

gerekir”. Onlar da bana; “Doğan Bey bunu da sen yapıver, bir yabancı koymayalım aramıza” dedi ve burnumdan geldi dört yıl. 

100 kadar büyük yapı yaptığım meslek hayatımın en zor yapısı bu oldu. İnanılmaz müşkülat çektim. Çünkü her iş ayrı taşerona 

veriliyor, onların koordinasyonunu yapmak son derece güç. Benim her şantiye toplantım mahkemeye dönüştü. Bu meselelerle 

uğraşmaktan işe bakmaya imkan bulamadık. 

Bu projede alana, E5 yolundan ileride köylere gidecek olan bir yol ile giriliyor. Girişte bir kapıcı kulübesi, dairevi ön 

meydan ve otoparkları var. Daha sonra gelen idare binasının yanında bir küçük avlu ve o dış avlunun bir kenarında işçi 

yemekhanesi var. Bu işçi yemekhanesine, arkadaki işçi girişinden de bağlantı sağlanıyor. Diğer avlu ise mal girişi ve çıkışı için. 

Üç blokta katı ilaçlar, sıvı ilaçlar ve pomat pavyonları yer alıyor. Her biri birbirinden düşey koridorlarla ayrılıyor ve yapının ileride 

güneye doğru tevsiine imkan veriyor. Depodan gelen hammadde ana koridordan üretim bloklarına geçiyor veya üretilen mallar 

mamul madde deposuna gidiyor ve arkadan sevk olunuyor. Ortada kazan dairesi planlandı ve daha arkadaki blokta da 

sefalosporin tipi ilaçlar bulunuyor. Bunlar hormonlu ilaçlarmış ve normal ilaçlarla karışmamaları gerekiyordu. 

Bu da tek renkli bir yapıdır. Buranın hoş tarafı, kuzeydeki tarlalardır. Gecekondular, yeni yapılmış barakalar yok; 

çıplak, el değmemiş bir doğa. Yıllar evvel otobüsle Budapeşte’den Viyana’ya gitmiştik. Hayret etmiştim, bıçakla kesilmiş gibi 

şehrin hududu bitiyor, ondan sonra yemyeşil alan başlıyor. Bizde öyle değil, bizde her taraf kirlenmiştir.  

Arka tarafta avlu vardı. Mavi firmanın rengi ve ben de benden önce mavi yapılar yapanlardan cesaret aldım. İşveren 

de cesaretlendirdi ve yangın merdivenleri, güneşlikleri, doğramalarına kadar her tarafı mavi böyle bir yapı ortaya çıktı. Lakin 

yapı, pek de yadırganmıyor gibi. 

Yapının doğu cephesinde güneş kırıcılar bir hayli aşağıya iniyor. Güney cephesinde de yatay güneş kırıcılar var.  

Son projemiz ise bugünlerde ortaya çıktı. Sabiha Gökçen Havaalanı’nda Erkut Şahinbaş’ın mevcut bir binası var. O 

binanın yanında 10 milyon yolcu kapasiteli bir dış hatlar terminali söz konusu olmuş. Sabiha Gökçen Havaalanı, Milli Savunma 

Bakanlığı’na bağlı bir şirket tarafından bir nevi proje ihalesi yoluyla ama ücretlerini vererek herkesin projesini satın alıyor. Bir 

projeyi uygulanmak üzere seçiyor ve uygulanmak üzere seçilen proje bizim projemiz oldu. 

Burada iki şey isteniyordu: Mevcut yapıya olabildiği kadar uymak ve bir de apron kenarına -bir apron mesafesi 

veriyorlardı- olabildiği kadar çok uçak sığdırmak. Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nda da olduğu gibi 18 gate isteniyor. Burada bize 

verilen 540 metreye sığdırmamızın imkanı yoktu. Çalıştık, çabaladık, böyle bir çözüm mümkün değil. O zaman binayı geriye 

çektik ve parmaklı bir sistem yaptık. Tam yarışma gibi de olmadığı için idare zaman zaman soruyor “sığdırdınız mı?”. “Sığdırdık” 

diyoruz. Sığdırdık ama ne türlü sığdırdık? Çok da memnun değiliz. Sığıyordu, sığmıyordu, bir gün dediler ki “14 ile 18 olabilir”. 

Zaten süresi de iki ay. Bu kadar büyük bir yapı için süre de iki ay. Biz de son zamanlarda böyle bir rekabete girmemiştik. Yani 

yeteri kadar işimiz oluyor, onu da yapıyoruz. Bu rekabette bir deneyelim bakalım son kuşak ne yapıyor? Girdik ama 20 - 25 gün 



kala dediler ki “14’e inebilir bu sayı”. 14’e iniyorsa o zaman sığıyor. Çünkü bir de sağdaki gelişme alanını ilave ettiler. 14’e 

sığınca böyle denk bir şema yapabildik ve bu bombeli çatının daha yumuşak bir versiyonunu uyguladık. Gate’lerden gelen 

yolcular iki taraftan toplanıp pasaport holüne geliyorlar. Oradan da bir miktar inerek biraz daha yüksek bir tavan kazanarak bagaj 

alım holüne ve sonrasında çıkıp karşılayıcılar holüne geliyorlar.  

Dört bin arabalık otopark isteniyor ve toplam 140.000m2 civarında terminalin kendisi. Bakalım akıbeti ne olacak? Bize 

yapacaksınız dediler de hangi koşullarda yapılacak? Henüz bunu konuşmadık ama muhtemeldir ki şöyle olur; siz projeleri yapın, 

biz ihale edelim, ihaleden sonra parasını müteahhitten alırsınız. Günümüzün mimarlık koşulları artık böyle.  

Tonozlar 48 metre açıklıklı, 16 metrede çift kolon, 48 metrede de bir çelik strüktürle, ama üstleri bombelenerek 

geçiyor. Öteki gibi keskin değil, ama yapılan konuşmalarda, eski yapıya uymasını beğendiklerini, takdir ettiklerini söylediler. 

Evet, aşağı yukarı budur. Sanıyorum vaktimi bir miktar geçtim, özür diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.  

OTURUM BAŞKANI- Doğan Bey, gerek sözel bölümüyle, gerekse yapılarını gösterdiği bölümüyle mimarlığa nasıl 

baktığını ortaya koymuş oldu. Şimdi eğer burada ben yönetici olarak değil de konuşmacı olarak bulunsaydım, Mutlu Bey’in 

yerine oturacaktım. Yani sanıyorum ikinci kuşak denilebilir.  

Hemen birkaç sözcük etmek istiyorum. Şöyle dönüp geriye baktığımda, bizim rasyonalist bir eğitim gördüğümüzü 

hatırlıyorum. Eğri çizgi çizmek, dik açıdan sapmak biraz risk taşıyan durumlardı ve hocalarımız bize neden sorusunu sorarlardı. 

“Neden bu böyle?” Tabii biz; “neden olmasın” diyemezdik. Hem neden olmasın denebilir mi korkusundan hem de belki hocaya 

saygımızdan. Daha sonra buraya geldik, öğretim üyesi olduk ve Boğaçhan öğrencimiz oldu. Hatırlıyorum onun bir projesini; bir 

bina yapıyor, binanın ortasından diyagonal olarak bir duvar geçiyor. Nereden gelir, nereye gider duvar pek belli değil. Bazen 

çatının üstüne çıkıyor, bazen aşağıya iniyor. Dolayısıyla böyle birtakım sürprizlerle karşılaştık. Yani ben bu deneyimi yaşadım, 

kuşak farkını orada yaşadım.  

Şimdi Mutlu Bey’den dinleyelim.  

MUTLU ÇİLİNGİROĞLU- Öncelikle şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Genelde ben bu tür oturumlarda, sizin 

(izleyicilerin) oturduğunuz yerde oturan bir mimarım. Bu yüzden böyle bir davet aldığım zaman heyecan duydum. Pek alışkın 

olmadığım bir koltukta sizler gibi bir meslektaş grubuna nasıl hitap edebileceğimi düşündüm. Hatta İlker kardeşim bana bu 

haberi verdiğinde bir düşünme süresi istedim. On dakika sonra da böyle bir davet almanın keyfini duydum. Kendi kendimi 

irdelediğim zaman, 33 senelik diplomalı mimarlık dönemimde mesleğime karşı samimi davrandığımı düşünüyorum. Dolayısıyla 

burada kendimi, yaptıklarımı anlatma fırsatı bulacaktım. Şimdi size son 20 yıllık süreçten bir özet geçeceğiz, ondan sonra ben 

sözü alacağım.  

Az önceki sunumda yer alan ürünler, yirmi senede ne derece değişime uğramışım ya da uğramamışım, gerçekçi 

olarak göstermektedir.  

Bu son yirmi yıl için kendimi şanslı kabul ediyorum. Çünkü şayet göreceli olarak başarılı isem; bu başarımda, gayretli 

çalışmanın yanı sıra, iyi tesadüflerin yardımı olduğunu da söylemek lazım. Otuz üç senelik diplomalı mimarlığım süresinde çok 

nitelikli ve kabiliyetli bir çok insanın kendilerini gösterecekleri bir ortam bulamadıklarını gördüm. 

Mimarlıkla ilk tanışmam, herkesin olduğu gibi yaşadığım ortam ve doğduğum ev ile oldu. Mimari yapıtlar, farkına 

varmadan birlikte yaşadığımız unsurlardır. Farkında olarak mimarlıkla tanışmam ise ağabeyim sayesinde oldu. 

Ağabeyim Günay Çilingiroğlu da mimar ve bana bu mesleği sevdiren en önemli kişilerden birisidir. Ben ortaokul birinci 

sınıftayken ağabeyim üniversite ikinci sınıftaydı. Beni bir pazar günü alıp, “benim ikinci sınıf projem var, konusu komşuluk 

üniteleri, Ulus’a gidelim, arsayı görelim” dedi. Etiler yolundan indik, yürüdük. O zaman bugünlerdeki yapı yoğunluğu yoktu. 

Komşuluk ünitesinin ne olduğunu ilk kez ağabeyimden duydum. İki üç sene sonra da onların yarışmalara girmeye başladıklarını 

gördüm. O zamanlar mesleki heyecan, bağlılık ve üretken olma aşkı daha fazlaydı. Örneğin dördüncü sınıf öğrencisiyken; 

öğrenci yurdunda konkura girer, hocalarından birini ikna ederek imzasını rica ederlerdi. Yani kendini mesleki olarak ilerletme, 

yetiştirme heyecanını ben onlardan öğrendim.  

Mimar olmak ve mimarlık bizim dönemimizde bir anlamda kalitenin de sembolü idi. Sayımızın az olması nedeniyle 

mimarlık ortamında üretenler, onların yanında çalışanlar bile birbirini tanırdı. Hatta Doğan Bey’in bürosuyla bir diğer mimarlık 



bürosu maç bile yapardı. Özellikle konkurlarda, seviyeli, kendi ekibinin gerçek bir elemanı olarak bir yarış da vardı, fakat bu 

yarış bir taraf olmak anlamında değildi.  

Dolayısıyla bu ortamlarda bulunmak bende bir mimar olma arzusu doğurdu. Bir de; 60’larda İtalya kökenli bir 

fotoroman furyası vardı Türkiye’de. Oradaki yakışıklı genç de çoğunlukla mimardı. Dolayısıyla, kızlar tarafından da hoşa giden 

bir meslekti. Bu gibi etkilerle,  bir şeylere kanarak, bir takım tesadüfler sonucu mimar oldum. Tesadüf diyorum çünkü Güzel 

Sanatlar Akademisi’nin yetenek sınavını başardım ama fizik, kimya ve matematikten geçemedim. Dolayısıyla akademiye 

giremedim. Ama çok şükür o aralarda bir özel okul seçeneği vardı. Mimarlığı arzu ettiğim için bir özel okula girdim ve sonra o 

okul Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlandı. Eğer o iki üç senelik özel okul olanağı olmasaydı şimdi bir muhasebeci olarak size 

sesleniyor olabilirdim. Dolayısıyla böyle tesadüflerin insan hayatında çalışkanlık, işe bağlılık, başarı özlemi yanında çok önemli 

bir yeri olduğunu düşünüyorum.  

Mezuniyetten sonra belli bir süre ağabeyimin yanında çalıştım. Doğan Beyler’in dönemi grafostan rapidoya geçiş 

dönemiydi. Ben rapido çocuğuyum. Rapido deyip geçmeyin, mesela tam takım 8 kalemi olanlar itibarlı ve imkanlı kişilerdi. 

Mimarlığa giren öğrencilere ne hediye verelim diye düşünülmezdi, 0.3, 0.5 rapido güzel bir hediyeydi. Ondan sonra hesap 

makinesi dönemi vardır. İmtihanlarda bilhassa topografya imtihanında kullanılırdı. Ama hesap makinesi bugün 

kullandıklarımızdan değildi, “fasit” dediğimiz bir makine vardı. O dönemlerden bugüne; müthiş teknik imkanların olduğu bir 

döneme geldik. Üretkenliğimiz, performansımız çok yükseldi. Nicelik arttı; niteliğin ise - hepimizin gözlemlediği gibi - nasıl 

geliştiğini biliyoruz.  

Meslekteki en önemli değişikliği, teknolojik imkanlarda buluyorum. Çünkü son zamanlarda, bilhassa bu konut 

furyasında, “resim proje” diye tanımladığım projeler ortaya çıktı. Biz maketçi dönemiyiz. Maket yaparak tasarlamanın daha 

hissederek yapılan bir tasarım şekli olduğunu ve maketin mekan kurgusunu, strüktür kurgusunu daha iyi ifade ettiğini 

düşünüyorum. Perspektifi, mimari üretime, aracı olacak şekilde kullanmaya evet diyorum ama iki günde yapılabilen “perspektif 

projelere” hiç sıcak bakamıyorum.  

Bu süreçteki güzel tesadüflerden biri de, ağabeyimin yanında altı sene çalıştıktan sonra, mesleki kimliğimi bulmak için 

yurt dışına gidişimdir. İsviçre’de yedi senelik bir süreç yaşadım. Orada işe müracaat ettiğim yer, altmış kişinin çalıştığı bir mimari 

büroydu. Bizde alışkanlıktır; bir işe müracaat ederken kravat ve ceket olmadan olmaz. Ben de terbiyeli bir öğrenci gibi gittim. 

Beni işe aldılar. Bir yetkili çağrıldı, “bu genç, senin ruhsat projeni teslim etmene yardımcı olsun” dendi. Adam benimle çalışmak 

istemedi. Patron da kızdı, yan odaya geç ben sana iş vereceğim dedi. Kaderim o anda değişti. Belki bir ay projelere yazı 

yazacaktım, ondan sonra da teşekkür edilip gidecektim. Halbuki bu çalışma şekli kendimi göstermeme yaradı ve bir aylık 

deneme sonrasında orada kalmamı istediler. 

İsviçre’deki yedi senelik süreçte Avrupa’nın göbeğinde neler olduğunu, özgür düşüncenin nasıl ele alındığını gördüm. 

Siyasetçilerin birbirleriyle olan tartışmalarını izledim. Mimarların o süreçteki -post modernin ortaya çıktığı dönemdi- en uç 

noktada formel yaklaşımlarını gördüm. Modernin devamı olabilecek, moderne özgürlük tanıyan bir cesareti ortaya koyduklarını 

hissettim. Ondan sonra bazı sebeplerle Türkiye’ye dönüp, buradaki sunumda özetini gördüğünüz süreci geçirerek, bugünlere 

geldim.  

Aynı suda iki defa yıkanılmadığı gibi aynı günü de ikinci defa yaşayamıyoruz. Aslında değişim doğal olarak var. Ama 

mutlaka değişeceğim baskısıyla da her mimari söylemin, her akımın veya her dönemin temsilciliğini yapma zorunluluğu 

olduğuna da inanmıyorum.  

Nerede olursanız olun insanlarla iyi ilişkiler kurduğunuz zaman ve dünyanın genel doğrularını paylaşıyorsanız her şey 

daha güzel oluyor. Benim 1984 senesinde İsviçre’de yaptığım bir binanın fotoğrafı bir gazetede yayımlanmış. Ama mimari bir 

sebeple değil. Dünya kupası oynandığı zaman, benim tasarladığım binada oturanlar hangi takımı tutuyorlarsa o ülkenin 

bayraklarını balkona asmışlar, bunun fotoğrafı çekilip basılmış. Futbolla ilgili olarak çıkmış bir resim. Fakat o dönemlerde birlikte 

çalıştığım bir arkadaşım -ki 12 senedir temasımı kaybetmiştim- gazeteden bunu kesip, benim adresimi bulup, bir zarfın içinde 

buraya göndermiş. Üzerindeki yazıda da “nasılsın, ne haber, senin binanı iyi korumuş muyuz?” demiş. 

Ben İsviçre’de bunu öğrendim. Eğer takdir ediyorsa doğrudan ifade ediyor, bir konuda sizinle fikir birliği yoksa, onu da 

masada size direk söylüyorlar. Biz, birbirimizin başarısını söylemekte biraz cimriyiz. Birbirimizi tenkit etmekte de pek direkt 

değiliz, arkadan yorumları daha çok seviyoruz. Oysa hepimizin başarısı için bu samimiyetin de değişim sürecinde yer alması 

gerektiğine inanıyorum.  



Teşekkür ediyorum. 

OTURUM BAŞKANI- Biz de çok teşekkür ediyoruz. Kendi değişim serüvenini anlattı Sayın Çilingiroğlu. Sözü şimdi 

Emre Arolat’a vereceğim.  

EMRE AROLAT- Herkese iyi akşamlar, 

Aslında bu toplantının hangi motivasyonla, ne amaçla ve tam olarak ne kastedilerek düzenlendiğini, buraya gelinceye 

kadar çok iyi bilmiyordum. O anlamda yaptığımız hazırlıkta; biraz kuşaklara yönelik bir ayrıştırma, bir anlamda bunlar arasındaki 

farkların ortaya konulması gibi bir noktadan düşünmeye başladık. Bunun yanı sıra getirdiğim ve göstereceğim şeyler aslında 

bizim yaptığımız binalara ait veya yapılara ait direkt bilgiler değil. Ben, belirli bir kuşağın temsilcisi olarak ama bu kuşaklar 

arasında da ciddi farkların bulunmadığına inanan birisi olarak, bizim bir işi nasıl yaptığımızı, mutfağımızın ne olduğunu gösteren 

bir sunuş yapacağım.  

Bizim şu anda İstanbul’da Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde devam eden bir sergimiz var. Doğrusunu söylemek 

gerekirse bu sergi, Türkiye için çok alışıldık bir sergi değil. Çünkü bir mimarlık bürosunun, kapsamlı olarak ve tek başına 

sergilenmesi ve bu serginin mimarlık ortamı olarak addedilmeyen, gözükmeyen bir yerde açılması, kentin tam göbeğinde 

olması, bunun yanı sıra izleyicilerinin mimarlık dünyasının dışından olan bir yoğunlukta olması bence Türkiye için yeni bir şey. 

Bunun iyi, olumlu bir şey olduğunu da düşünüyorum. Çünkü 14 Ekim’de kapanacak olan sergiyi bugüne kadar gezenlerin çok 

önemli bir bölümünün mimarlık dünyasının dışından olduğunu, bazen entelektüel diyebileceğimiz, bazen de Teşvikiye’de 

yürüyüp o sergiyi gören ve sadece mimarlığın ne olduğunu merak eden bir kesim olduğunu ve bunların sayısının da az 

olmadığını duyuyoruz, biliyoruz, izliyoruz.  

Bu sergiyi, sadece alışık olduğumuz katı görsellerden değil, aynı zamanda birtakım filmlerden de oluşturduk. 2 - 3 

tane farklı film var. Bunlardan bir tanesi mutfak filmi. Birkaç tane de yapılara ait filmler var.  

Bir mimarın yapılarının filmini çekmesi, bir noktadan bakınca abuk sabuk gibi de gözükebilir. Bu anlamda bana da 

biraz öyle geliyor aslında ama bu filmleri biz çekmedik. Ben Bilgi Üniversitesi’nde geçtiğimiz yıl açılan bir mimarlık yüksek lisans 

programında öğretim görevlisiyim. Bu filmler, ODTÜ’den geçen yıl mezun olmuş, Sinem DURAN isimli öğrencimizin çektiği 

filmler. Biz dönem sonunda bir sergi hazırladık ve o sergide O da bir dijital parça hazırladı. Ondan sonra da kendisinin bu işi 

ilginç bir biçimde iyi yapabileceğini düşündük, inandık ve de hazırladığı filmlerin üzerine çok fazla konuşmadık. Sadece bizim 

büroyu öğrenmesi, yaptığımız işi tanıması açısından yaklaşık birkaç ay bizim büroda bulundu. Sonra da filmini çekeceği 

yapıların içine girdi, dolaştı, oralarda epeyce vakit geçirdi ve bizimle bir daha o yapılar üzerine çok fazla konuşmadan bunları 

bitirdi.  

Bambaşka bir gözün bir yapı düzenine film çekmesi, açıkçası bana çok ilginç geliyor. Başlarken hep o yapının filmi 

olacak zannediyorduk ama bunlar aslında Sinem’in filmleri. Yapıların nasıl bir anda birer ikincil enstrümana dönüştüğü, aslında 

mimarlığın bir yerden baktığınız zaman ne kadar önemli bir şey olduğu, bir yerden baktığınızda da nasıl araçsallaşabildiği ve 

önemini birdenbire kaybettiği, hayatın kendisinin, bu bizim aşkın mimarlık duygularımızın çok ötesine geçebildiği ve mimarlığın 

bir yerde neredeyse tamamen sıfırlanabildiğini bir kere daha gördüğüm, gözlemlediğim ve bana bu duyguları bir kere daha 

yaşatması bakımından çok önemsediğim filmler bunlar.  

Bunlardan bir tanesi; Dalaman Havalimanı Uluslararası Terminali’nin açıldıktan sonraki hikayesini biraz geriye 

dönüşlerle, bizim daha önce çektiğimiz parça parça filmleri de derleyip toparlayarak oluşturduğu bir şey ki, mesela büroda 

çalışan bir arkadaşımız bu filmi fazlasıyla romantik bulmuştu ve neredeyse bagajlara aşık olacağız gibi bir tabirde bulundu. 

Hakikaten bana da ilk gördüğüm günden itibaren o duyguyu yaşatan bir film.  

Havalimanları çok ilginç yapılar aslında nereye ait oldukları falan da çok tartışma götürür. Antalya Havalimanı 

örneğindeki palmiyeler aidiyet meselesini kurtarıyor mu da epeyce konuşulabilecek bir konu. Biz de bu ikilemi yaşadık. Dalaman 

bir tatil yöresi ve sadece yazın kullanılıyor. O kadar çok çevresel verisi var ki pek de kolay olmuyor, insanın pek eli varmıyor bazı 

şeyleri yapmaya. Bu film, bizim açımızdan o yapıyı, bütün strüktürü bir kere daha düşünmek için çok açıcı oldu. İlk olarak bu 

filmi göstereceğiz. Böyle bir retrospektif gibi geriye dönüp bir sürü yapıyı göstermeyi belki bu sunuşları bilseydim ben de tercih 

edebilirdim ama öyle bir şey yapmadık. Onun yerine ikinci olarak da mutfak filmini yani bir işi yaparken kimlerle çalışıyoruz, nasıl 

görüyoruz, işi birlikte yaptığımız arkadaşlar aslında bu işi nasıl görüyorlar -ki en önemli konu o- izleyeceğiz.  



Eğer kuşaklar üzerinden bir şey söylemek gerekiyorsa, ben aslında bir ailenin ikinci kuşak mimarıyım. Benim anne ve 

babam da mimar. Pek çoğunuz onları benden çok daha evvel tanıdınız. Şaziment ve Neşet Arolat. Onlar ben mesleğe 

başladığım zaman, üretim kapasitelerinin epeyce üst düzeye çıktığı yılları yaşıyorlardı ve öyle bir ofisin içinde bulunma tercihi, -

bir yıl kadar Amerika’da çalıştıktan sonra- aslında çok riskliydi. Çünkü pek de kolay iş değildir baba oğul mimarların dahi 

anlaştığı bir ortamı yaratmak. Bir de onun içine ana baba oğul ilişkisi girince, neredeyse imkansıza yakın bir durum aslında. 

Hiçbir zaman kazanamayacağınızı bildiğiniz bir yarışa girmiş gibi ama doğrusu bunun tam tersine anne baba ve oğul olarak 

çalışmak, bana inanılmaz avantajlar getirdi. Mesela bana kesinlikle güvenip o işi vermeyecek olan işverenlerin gizli gizli 

projelerini çizdim.  

Bu kapıyı açan ve beni sürekli arkamdan yukarıya doğru iten iki tane ebeveynim vardı ve bu avantajlar belirli bir 

zaman sonra yavaş yavaş ne kadar tatlı olduğu çok sonradan anlaşılan bir rekabete doğru gitti. Mesela babam ile mimarlık 

alanında rekabet etme duygusunu taşıdığımı annemle ise neredeyse öyle bir duyguyu hiç taşımadığımı, onunla da idarecilik 

yönünden bir rekabete girdiğimi düşünüyordum belirli bir döneme kadar. Çünkü babam idare ile hiç ilgilenmezdi. Hangi proje kaç 

paraya yapılıyor, parası ne zamana alınacak, kaç kişi çalışacak, bu projelerde ne kadar bir harcama yapılabilir, maket mi 

yapılacak yoksa perspektif mi yapılacak gibi konularla pek fazla ilgisi yoktu. Hala da yok. Dünyanın en şanslı adamlarından bir 

tanesi çünkü bütün bu işleri annem yapıyordu. Tabii onların ikisinin biraradalığının ne kadar zor olduğunu ama bir taraftan da ne 

kadar tamamlayıcı olduğunu da görmek benim için ilginçti.  

Bir dönem sonra -ki biz ana baba oğul olarak 17 yıl ortaklık yaptık - farklı iki kuşak olarak aynı mekanda üretmemizin 

biraz zorlaştığını gördük. Çok da kastetmediğimiz bir biçimde kısa süreli mutsuzluğa dönüşen bir ayrılık yaşadık. Fakat şuanda 

birçok projede birlikte çalışıyoruz ve ben annemle hiçbir zaman olmadığım kadar yakınım şuan. Bunların hepsi beni çok mutlu 

ediyor. Şuraya geleceğim. Kuşaklar arasındaki farkın ne olduğunu bilebilecek bir şansım var. Çünkü bu masada oturan 

insanların çoğu anne ve babamın yakın dostları ve onların dışında da birçok sınıf arkadaşları var. Sürekli olarak birlikte 

görüşülen ortamlar oldu ve bu kuşak mimarlarının ne menem adamlar ve kadınlar olduklarını, belirli bir yaştan itibaren izleme 

şansı buldum. Biraz Mutlu Ağabey gibi, onun ağabeyini izlemesi gibiydi. Belki benimki biraz farklıydı çünkü hep aynı evin içinde 

yaşıyorduk. Bir yarışmaya girilir, o yarışmanın belirli bir aşamasında yarışma eve getirilir, iki ayrı durum, bizim mutfak ile salonu 

ayıran lambri kaplı şeye asılır ve onun üzerinde günlerce süren tartışmalar yapılırdı. Zaman zaman pek böyle alışmadığım 

kelimeler falan da sarf edilir, çatışmalar olurdu. İzmir Hükümet Konağı yarışmasının balsadan yapılan yarışma maketi ile 

mimarlığa tutulduğumu hatırlıyorum. O maketi gördüğüm zaman tamam ben bu işi yapmalıyım demiştim ve bu mesleği seçtim. 

Bu kuşak hikayesinden belirli bir oranda payımı aldıktan sonra, bu keyifli durumun bir yük haline gelmesi ve biraz acı vermesiyle 

birlikte başka türlü sonuçlanan bir ortam oldu. Yani biz ortaklığımızı ayırdık ama ben hala kuşakların arasında Brodel’in 

yavaşlatılmış değişiklikten başka çok önemli bir farkı olduğunu düşünmüyorum.  

Sayın Doğan Tekeli ki bugün artık kendisinden duayen diye bahsedildiği noktada, bundan evvelki meslek yaşamı, 

örnek adamlığı için herhalde şu toplantıda bulunan kimsenin söyleyecek bir sözü yoktur. Yaptığı işlerin genel kalitesi hakkında 

da tartışmanın çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. Bugün iki ay süre verilmiş ve 245.000 metrekare yapı istenen bir 

yarışmayı -ister ihale deyin ister yarışma diyelim- hala kabul ederek girmesi ve çok net söyleyeceğim, bizim çok iddia ile 

yaptığımız bir projeyi geçerek kazanmış olması bile bana yeter. Çok takdir ettiğim bir durum bu ama onun da hiçbir şekilde 

afirmasyonun dışında durduğunu düşünmüyorum. O da hep ortamın vaaz ettiği ve vaat ettiği durumlar üzerine gitti. Bunun için 

bana “Çünkü” diyerek başlayan elli tane şey sayabilir ve ben bunların hepsini çok mantıklı da buluyorum. Zaten hepsinin çok 

mantıklı olduğunu biliyoruz hepimiz. 

İstanbul’da Nişantaşı’nda Yapı Kredi Plaza -o zaman adı plaza mıydı bilmiyorum ama Yapı Kredi’nin konut yapıları- 

vardır. Sözgelimi ben mesleğe ilk başladığım yıllarda o yapıları çok takip ettiğimi, o yapılara bayıldığımı söyleyebilirim. Gerek 

topografyayla olan ilişkisi, gerek genel mimari çizgisi, gerek o içine girdiğiniz zaman ta uçtan ışık alan ve müthiş bir alle gibi 

davranan koridoruyla bence izlenmeye değer, harika bir yapıdır. Bunun yanı sıra bunu ortaya koyan bir kuruluşun ilginç bir 

biçimde 2000’li yıllarda mesela Metro City gibi bir yapı yapmasını benim kafam kabul edemiyor. Yani o dönemde bu kadar ilerici, 

bu kadar vaatkar bir yapıyı ortaya koyan bir kuşak diyelim veya bir kuşağın temsilcisi, -bugün hala aslanlar gibi yanımızda 

oturuyor- nasıl Metro City gibi bir binayı, bir konut olarak ortaya koyuyor? Çünkü Metro City, bana sorarsanız, kabul edilmiş 

birtakım şeylerin ortaya konduğu bir yapıdır ve Doğan Bey’in çizgisi midir değil midir filan bir sürü şey tartışılabilir orada. Bana 

sorarsanız Metro City, ortam içinde açıcı bir yapı değildir. Öbür Yapı Kredi konutları kadar açıcı değildir. O anlamda ben aynı 

şeyleri babama da söyledim, anneme de söyledim. Zaten ikisiyle de bu anlamda epeyce tartıştık -kelimemi mazur görün- papaz 

olduk. Yani acaba biz de mi böyle olacağız diye de düşünüyorum.  



Çok utana sıkıla Mutlu Ağabey’in de Eston yapısında ortaya koyduğu performansla son gösterdikleri arasındaki farkı 

da hakikaten anlayamıyorum. Çok ayıp belki bunu söylemem. Çünkü daha çok yeni, benim yaptığım bir yapı için, içinde 

bulunduğu ve gördüğü bir yapı için, mimarlar birbirlerine sözünü hiç esirgemediği gibi birbirlerini takdir etmeyi de bilmeliler. Ben 

mesela şunu söyleyebilirim. İsmi hariç -katlı villa ismine olan şerhim hariç- Eston yapısı kadar iyi bir yüksek yapının, İstanbul’da 

henüz yapılmadığına inanıyorum. Yani onun üstüne çıkması çok zor bir mimarın. Hele bir konut yapısı olarak bunun tasarlanmış 

olması hakikaten çok kayda değer bir şey ama bilmiyorum, şu anda yaptıkları için aynı şeyi hissediyor mu mesela? Burada bir 

şey var, bir şey kopuyor. O kopma noktasının da aslında gençliğinin getirdiği bir şey dışında olduğunu düşünüyorum. Yani bir 

afirmasyon sanki kuşaklar, yaş ilerledikçe kabul edicilik biraz daha artıyor mudur nedir, bilmiyorum. Belki bu konu açılabilir ve 

sorular tartışılabilir.  

Benim bu kadar konuşmam yeter. Biz biraz nasıl üretiyoruz, onu göstereceğiz. Dediğim gibi önce bir beş dakika 

Dalaman filmi var. Sonra da mutfak filmi, ondan sonra da başka sözüm yok, teşekkür ederim.  

Mutfak filmi; aslında bizim üretimimizle ilgili birtakım ipuçları vermesi açısından koyduğumuz bir şey. Çünkü üretimde 

biraz çoksesli bir durumdayız. Yani çoksesli bir sonuç elde etmek için değil, üretimin cinsi bizim EAA dediğimiz Gonca ile birlikte 

yeni kurduğumuz firmada, aslında daha çoksesli bir şeye dayanıyor. Yani proje sorumluları var ve proje sorumlularının kendi 

inisiyatiflerinin çok önemli olduğu bir süreç bu. Tabii ki bizlerin yol göstericiliği devam ediyor.  

OTURUM BAŞKANI- Sayın Emre Arolat çok ilginç bir sunuş yaptı. Önce kuşaklar arası farkı kendi deneyimlerinden, 

kendi yaşantısından yola çıkarak çok ilginç bir biçimde açıkladı. Daha sonra konumuz olan kuşaklar farkıyla ilgili yargılarını da 

oldukça açık seçik bir biçimde ortaya koydu. Filme gelince, bu da gerçekten çok ilginçti. Tartışmaya açmamak için kendimi zor 

tutuyorum ama bu tür filmler, mesela bu çok sakin bir filmdi, böyle bir senaryo yerine, mesela bir ruh hastasının veya bir mafya 

hesaplaşmasının bu binada cereyanını gösteren filmler olabilirdi. Niye öyle yapmadınız? Evet, sanıyorum tartışma bölümünde 

bunları konuşacağız. Şimdi sıra geldi son kuşağa. Tabii son kuşak derken, masadaki son kuşağa geldi. Yoksa görüyorum 

burada yeni dördüncü, beşinci kuşaklar yetişiyor. Gerçekten bir gün onları koyarak, yine Doğan Bey’in başkanlığında bir kuşak 

tartışması daha yaparız.  

Boğaçhan Dündaralp, bakalım kuşak farkını nasıl ortaya koyuyor…  

Buyurun.  

BOĞAÇHAN DÜNDARALP- Merhabalar, öncelikle böyle bir masada olmak onur verici. Onun için ayrıca teşekkür 

etmek isterim.  

Ayrıca İzmir’de okumuş, İzmir’de yaşamış bir insan olarak burada dostlar, arkadaşlar ve aile karşısında olmanın ayrı 

bir heyecanı var.  

Ben kuşaklar arası fark üzerine yorum yapmak yerine, kendi ilgilendiğim meseleleri gündeme getirerek, varsa bu 

aradaki farkın veya farkların kendiliğinden açığa çıkmasını tercih ediyorum.  

Mimarlığı bir üretim ve sorgulama alanı olarak düşünüyorum. Bu sunu bahanesi ile; mimarlığı yani kendi üretim ve 

sorgulama alanımla iç hesaplaşmalarımı, gündemimdeki konuları buraya getirmemin daha samimi olacağını düşündüm. Bu 

durumları hazırladığım projeler ve çalışmalar üzerinden açmak istiyorum. 

Bu bağlamda insanın ürettikleriyle içinde bulunduğu ortam ve koşullar birbirinden çok kolay ayrışmıyor. Belki de 

konuşacağımız konuları bu çerçevede değerlendirmek iyi olur.  

Bu aralar gündemimizde olan, en azından benim gündemime giren konulardan biri küresel dolaşım ve küresel ağ. Bu 

yalnızca ticari ve sosyal anlamda değil; akademik ortamda, mimari ortamda, farklı düzenlerde karşı karşıya geldiğimiz bir durum 

gibi görünüyor. Bu çerçevede bakıyoruz, OMA, Güney Amerika’ya gidiyor, orada çalışmalar yapıyor. Danimarkalılar, Çin’de 

çalışmalar yapıyor. ETA grubu geliyor, İstanbul’da birtakım çalışmalar, workshoplar söz konusu oluyor.  

Benim de kendi kendime sorduğum sorulardan biri, “acaba biz, bu karşılaştırmalara zihinsel ve araçsal olarak ne 

kadar hazırız?” idi. Yakın zamanda İstanbul Metropolitan Planlama’nın açtığı bir yarışma vardı. Uluslarası isimlerin davetli 

olduğu Küçükcekmece ve Kartal bölgelerini kapsayan kentsel tasarım yarışması... Sonrasında gündeme gelen tartışmalar 

gösterdi ki aslında bu duruma pek hazırlıklı değilmişiz...   



Bu sene,  Venedik Bienali’nde Venezuella’nın kendi pavyonundaki sunuşu ile gösterdiği tepki bu bağlamda bence çok 

dikkate değer... Büyük kent fotoğraflarını koyarak, diyorlar ki; (özellikle batıya yönelik bir tepki ya da duruş aslında) “kendi bakış 

açınızla, bizim kentlerimizi ve bizi anlamanız çok zor. Çünkü sizin problem olarak gördüğünüz şeyleri biz problem olarak 

görmüyoruz, çözüm olarak gördüğünüz şeyler de bizim için çözüm değil. Biz kendi problemlerimiz ve çözümlerimiz için yeni 

arayışlar içerisindeyiz.” Bu tartışılabilir bir konu olabilir ama bence önemli olan böyle bir şeyin farkındalığı üzerine kurulu bir tepki 

üretmeleri.  

Bu anlamda mimarlığın; yalnızca talep ya da siparişle üretilen bir uğraş olmadığı inancıyla, bu tür zihinsel 

karşılaşmaları sadece söz üreterek ya da fikir üreterek değil, farklı araçlarla, farklı biçimlerde proje üreterek 

gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. En azından kendi araçlarımızla üretmediğimiz sürece de bu karşılaşmalara çok hazırlıklı 

olamayacağımızı düşünmüyorum. Bir taraftan da mimarlığı bir araştırma alanı olarak kavrıyorum. Hayat tarafından sınanmaya 

açık ne kadar fikir üretebilirsek o kadar ‘yeni’ durumlara hazırlıklı olabiliriz diye düşünüyorum. Bunu da ancak hem bireysel hem 

de kollektif olarak üretebildiğimiz oranda başarabileceğimizi düşünüyorum. 

Şu anda İstanbul’da Bilsar Binası’nda sergilenen bir sergi var: “Ev, Bir Yerleşme Müzakeresi”. Dört mimar, bir 

sosyolog; Pelin Tan, Mert Eğiller, Hakan Tüzün Şengün sergi yapımcıları, Şevin Yıldız ve ben de editörlüğünü üstlendik. Bir 

aradayken tartıştığımız konuları, “neden biz bunu daha yaygın bir tartışma ve konuşma alanına taşımıyoruz?” diyerek, sıfır 

bütçeyle sponsorsuz bir sergi yapmaya çalıştık. Daha çok, genç kuşağı davet ederek de taze zihinlerin, mimarlığın  üretim 

süreçleri üzerinden konularını  tartışılabildiği, müzakereye açabildiği bir ortam kurma kaygısına düştük. Genelde karşılaştığımız 

mimarlık sergileri ve tartışmaları hep sonuç ürünler üzerine kurulur. Biz burada kendi süreçlerimizi masaya yatıralım ve bir 

müzakere ortamı yaratalım dedik ve bir kolektif çoğaltımla, şu andaki konut üretimi çılgınlığının içinde ‘ev’ meselesiyle 

yüzleşelim istedik.  

Bu sergi boyunca da çeşitli workshoplar, tartışma platformları sürekli kendi ürünlerini üreterek orada yer almaya 

devam edecek. Bu, sadece orada olduğu süre boyunca ürettiği şeyler olmayacak, sergi daha sonra kendini başka formatlara 

dönüştürebilir diye ümit ediyoruz. Şimdilik kendini etkinliklerle, tartışmalarla üretmeye devam eden bir sergi olarak devam ediyor. 

Bu sergiye ben de benim “kent göçebeleri” adını verdiğim, aslında tamamen metropol ya da kentle, mimarın iş-işveren 

ilişkisi üzerinden kurulan bir şey dışında, bir kentin yarattığı olasılıklar ve olanakların peşinden koşan, biraz da onların olanakları 

ve olasılıklarını kurcalayan bir proje ile katıldım. Bu proje biraz da günümüzdeki mülkiyet ilişkileri durumunu da kendi içinde 

sorguluyor.  

Genelde yatay düzlemdeki referanslar sisteminde bir zemin örgütlenmesi üzerinden kurulan bir mülkiyet zihniyeti, 

farklı zaman kesitlerini biriktirmeye başladığı zaman, kentlerde aslında üçüncü boyutta bambaşka durumlar ortaya çıkarıyor. 

Genelde bu çıkan boşluklar da reklam panoları gibi aslında kentin rant düzenine bir şekilde katılıyor. Bu şekilde kullanılan bir 

durum, acaba zamanı ve çalışma biçimini farklı şekillerde kullanan, kentte göçebe olarak hareket eden bir insan için barınma 

olasılığı yaratabilir mi? Bu proje aynı zamanda ‘bu rant ve ticari durumların kendi olanaklarını da kullanıp onları yok saymadan, 

kendi problemi içine katabilir mi’nin başka türlü bir araştırması. Bir iç modül ve bir kabuktan oluşuyor ve yerleştiği yüzeyin altyapı 

ve olanaklarını kullanıyor.  

Bir başka, kent üzerine düşünme konularından biri de Park Otel. Kentte bugünlerde satışı ile tekrar gündeme gelen bir 

konu. Kentte yıllardır atıl duran bir hali var. Kentten çalınmış, sadece yapı iskeleti duran boşluğun kendisi üzerine çok 

konuşulduğunu, yazılıp çizildiğini hatırlıyorum ama bunun üzerine kentle entegrasyon, kente katılma biçimi ya da bunun bir 

kentsel peysaj içinde tekrar üretilme biçimi nasıl olur ya da farklı biçimlerde nasıl değerlendirilebilir’i en azından bir sosyal 

ütopya olarak tartışmaya kimsenin girdiğini hatırlamıyorum.  

Bu bağlamda bu düşüncelerimizi konuşurken 2 - 3 mimar bir araya gelip, bunlar üzerine biraz fikir ürettik. Üç mimar bu 

tartışmalarımızı çeşitli biçimlerde projelendirdik ve bunlar İstanbul Dergisi’nde önümüzdeki sayıda yayımlanacak. “Bu alanın 

mevcut haliyle yok sayılmadan nasıl kent peyzajının içinde kamusal mekana açılabilir?” sorusunu sorguladık.  

Bizde genelde bu tür sorgulamalar projeler üzerinden ya da üretilen üretimler üzerinden tartışılmaz. Karmaşık 

konulara giren, aslında mimarlık alanının da dışına çıkan, bazen tamamen mimarın sosyolog gibi konuştuğu, kendi tasarım 

araçları üzerinden düşüncelerini üretmediği söz üretimine dönüşüyor. Böyle olduğu sürece de hiçbir zaman bir yerlere 

oturmuyor, bir zemin üzerine kurulamıyor.  



Bu çalışmalar öncesinde gerçekten söz üzerinden üretilecek tartışmaların ve yapı okumalarının da nasıl olabileceğini 

sorgularken, Yeni Mimar’da yapmış olduğum mimari eleştiri köşesinde buna başka türlü bir yanıt aradım. Bu da: “söz üretiyoruz 

ya da yapıları konuşuyoruz, ama eleştiri yok diyoruz”. Bunlar çok havada kalan yüzeysel durumlar. Peki, bir kavramı ya da bir 

durumu nasıl tartışacağız? Bu durumda argümanlar ve bu argümanların birbirleriyle ilişkileri ve tabii ki ona bakış açımız çok 

önem kazanıyor. Biz mimarların biraz nekrofilik bir özelliği var, ölü seviciyiz. Yani binalara biraz öyle bakıyoruz. Onların yaşantısı 

ve açığa çıkardıklarındansa, kendilerini daha çok kutsuyoruz ve beğeniyoruz aslında. Bu anlamda, bence Emre Arolat’ın az 

önce gösterdiği filmin yapının kendini değil de yaşantısını açığa çıkarma ve ifade etme yönünde  çok önemli olduğunu 

düşünüyorum.  

Bu anlamda yapılar; tasarlandığı andan, ayakta kaldığı son ana kadar aslında çok çeşitli bilgi katmanları üretiyor. Belki 

bu katmanları ayrıştırmak ve bu bilgi katmanlarıyla ilişki kurmak, zaten eleştiri dediğimiz şeyin kendisi olabilir. Çünkü fikirler 

hayat tarafından sınanmadığı sürece bizim hayatımıza yeniden dönmüyor. En azından bunun yollarını araştırmanın bir çeşidiydi 

benim burada yaptığım çalışma. Aslında bunun bir öncesinde şöyle bir durum vardı. Öğrenciyken, etkinliklerde mimarların 

yaptıklarını izlerdim. Mimarların bir kısmı şöyle derdi: Bu bizim bilmem kaç yılında yaptığımız bina ama şimdiki halini sormayın; 

çok değiştirdiler, çok bozdular. Artık yanından bile geçmek istemiyoruz. Halbuki tam tersine, bütün mesele orada duruyordu. 

Çünkü yapı olup biten bir şey değil, yaşayan bir şey. Aslında onun üzerinden çok şey üretebiliriz. 

 Buna benzer bir karşılaşmayı 2000 yılında yaşadım. Belki de ilk yapım olduğu için beni çok heyecanlandıran bir 

durumdu. Bağlamsal bir tasarı, kendime ait bir tasarım stratejisi belirlemiştim ve o ilişkileri kurduğumu düşünüyordum ama 2004 

yılında karşı karşıya geldiğimde o mimarın söyledikleri aklıma geldi, “hay Allah” dedim. Daha sonra; “acaba bu ilişkiler ağını 

yeniden okumak ve buradaki durumları, hayat tarafından sınanma üzerinden tekrar kurmak, oradaki bilgileri yeniden üretmek ve 

bir sonraki duruma ulaştırmak konusunda bir okuma yapabilir miyim?” diye düşündüm. Bunu yazıp çizdim ve Yeni Mimar’da da 

yayımlandı. Bu anlamda bir mimarın önceki hali ve şimdiki bozulmuş halini üst üste koyup kendi okumasını yapması aslında pek 

yapılan bir şey değildir. Keşke bunu yapanların sayısı çoğalsa da birbirimizin ürettikleri  daha çok şey öğrenmenin kapıları 

açılabilse... 

Aslında mimari eleştiri köşesini; yapıları kutsamadan, onların kendi bilgi katmanlarını okumak üzerine kurmaya 

çalıştım. Bu benim için mimariyi anlama araçlarından biriydi. Kendi yapılarım için baktığımda da benzer bir süreç var. Aslında 

her yaptığım, ürettiğim şeyin kendi içinde bir sözü, bir duruşu, bir problemi ele alma biçimi olup, hepsinin dert edindiği konularını 

açığa çıkarmalarının yanı sıra birbirlerine çok fazla katkıda bulunduklarını fark ettim. Bunu da özellikle NP12 Evleri’nde fark 

ettim. NP12’nin tasarım süreçlerini tekrar gözden geçirdiğimde, aslında daha önce yaptığım yapılardan gelen okumaların ve bu 

bakış biçiminden kaynaklanarak gelen verilerin çok önemli bir faydası olduğunu gördüm.  

Bunu yaparken yalnızca kendi alanımız değil, bu bireysel kolektif anlamda bahsettiğim farklı disiplinlerle ilişkiye geçme 

konusu, beni besleyen durumlardan biri. Bu çerçevede yaptığım şeylerle; başka bilgi formlarını da araştırarak, başka bir yerden 

bakmak adına da ilişkiler kuruyorum. Örneğin Franco Moretti denen adam edebi tarihi kendi disiplini içinden değil, başka bilgi 

formlarının araştırmaları üzerinden; grafikler, haritalar ve araçlar üzerinden tekrar yazıyor ve bu şekilde inanılmaz farklı 

okumalar ve analizler çıkıyor. Onları, bu tarihsel durum içinde farklı biçimde görüyor olmanın açığa çıkardıkları beni çok 

heyecanlandırıyor.  

Benzer biçimde Zizek, Lacan psikanalizi ile popüler kültür sinemayı, günümüzün siyasi politik paralel okumaları 

üzerinden kuruyor. Yamuk bakmak diye geliştirdiği bir bakış biçimi var. Yani düz baktığımızda anlamadığımız şeyler, yamuk 

baktığımız zaman anlaşılır olmaya başlıyor.   

Bu tür paralel okumalar, paralel dünyalar üretme bir taraftan çağın gereği olsa gerek. Çok fazla enformasyonla 

besleniyoruz ve bu bilgileri birer yığılma olmaktan çıkartıp kendi anlam dünyamıza katma yollarını bulmamız gerekiyor.  

Bu süreçte çeşitli vesilelerle eğitim ortamlarının içine de katılıyorum. İTÜ’de bitirme projeleri, Yıldız Teknik 

Üniversitesi’nde proje, Osmangazi’de jürilerde yer aldım. Genel olarak günümüz mimarlık eğitiminde gördüğüm ve dert 

edindiğim konularla birleştirdiğim bir durum var. Genelde sonuç ürüne yönelik bir çalışma söz konusu eğitimde. Oysa süreçler 

üzerine kurulu bir eğitim modeli olmalı inancındayım. Çünkü süreçten bağımsız, sonuç ürüne yönelik çalışmalarda; problemi 

içinde konumlandırma, o problemle karşı karşıya kalma, o problemin kendi içindeki ilişkilerini sorgulama gibi bir durum ortadan 

kalkıp, direkt o sonuç ürününün gerektirdiği durumları çözmeye yönleniliyor. O yüzden bu süreçlerin sorgulanması ve süreçlerin 

kurulması üzerine kurulu Yıldız’da birinci sınıf öğrencileriyle böyle bir deneysel atölye çalışması yaptık.  



Tüm bu çalışmalar içerisinde beni kırılma noktasına iten şeylerden biri de Genç Mimar Ödülü sonrası sorguladığım 

şeylerdi. Doxa’da yayımlanacak yazı ve bir de 2006 Genç Mimar Ödülü kitabında yer alması nedeniyle bir yazı talep ettiklerinde, 

bunları çok daha rahat dile getirdiğimi fark ettim. Beni bu kaygılar üzerinden gündemimdeki konuları tartışmama sebep olan 

konulara iten şöyle bir soruydu: “acaba ne kadar gencim?” Orada yazdığım yazıdan bir alıntı yaparak, şöyle bir yorum yapmak 

istiyorum: “Gerçeklikler tarafından sınanacak taze fikirlerin ve üretimlerin peşinde koşmak yerine, sınanmış ve kabul görmüş 

yolları seçen ve üreten genç mimar nasıl hala genç olabilir? Bu ne ölçüde bir seçim, ne ölçüde çaresiz bir kabullenmedir?”  

Doxa’daki genç tanımım da şöyle: (Gençten ne anladığımı ifade etmek için söylüyorum.) Genç olma durumu; 

koşulları, birikime ve geleceğe dair belirsizliklerin yarattığı kafa karışıklığı içinden, üretim kaygılarının birer yakıta dönüştüğü, 

taze zihni sürekli geliştirmek için uygun ortamın arandığı, çevrede olup bitenlerin anlaşılmaya çalışıldığı bir yaşam kesiti. Bu 

kesit, ürettikçe şablonlarla kalıplarla düşünmeye ve üretilmeye başlanıldığı, yanıtın salt salt deneyime (artık üretirken 

düşünmeye gerek kalmadan reflekslerle üretme aracı olarak) dönüştüğü dönemin öncesine tekabül eder. Her alanda bu durum 

farklı bir zaman kesiti yaratır. (-mimarlıkta genç olma durumu üzerinden/ doxa-ocak 2006-) 

Evet...Kendimi sorgulamaya devam ediyorum...Ve etmeye devam edeceğim... Şimdiye kadar söylediklerimi, 

yapacaklarımın bir araştırması olarak görmenizi dilerim. Bu fırsat aracalığı ile genç kuşağı temsilen, kendi dünyamı ve 

kaygılarımı sizlerle paylaşma fırsatı verdiğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 

(Üçüncü CD) 

DOĞAN TEKELİ - Emre Arolat, başta ben olmak üzere kendinden önceki kuşaklara yönelik ciddi eleştirilerde bulundu. 

Bunlardan bir tanesi, o kuşakların afirmatif yani boyun eğici olduğu ve ellerinde imkan olduğu halde birçok şeyi yapmamış 

olmaları, ülkede ortamı değiştirme şansları olduğu halde değiştirememeleri şeklindeydi. Açıkçası bu, kolay bir eleştiri. Bilenler 

vardır mutlaka, Sedat Hakkı Bey zamanında çok güçlü bir hoca ve mimardı. Mehmet Ali Handan, Feridun Akozan ve Ahsen 

Yapanar gibi yetiştirdikleri hocalar vardı. Bir gün Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde profesörler kurulunda konuşuyorlarken, 

saydığım isimlerin hepsi Sedat Hakkı Bey’e, ‘Hocam, bu memlekete hiçbir şey yapmadınız, oysa yapabilirdiniz’ diye 

çattıklarında; Sedat Hakkı Bey, ‘daha ne yapalım, sizi yetiştirdik’ demiş. Çünkü Sedat Hakkı Bey de bir güç var olduğunu 

tasavvur ediyorlardı ve bu durumdan yeterince yararlanamadığını öngörüyorlardı. Emre Arolat da kabul ediyor ki; bizim 

kuşakların onların yetişmesinde, en azından kendilerine eleştiri fırsatı vererek bir katkımız olmuştur. Ayrıca tanıdığınız, 

sevdiğiniz, okuduğunuz eleştirmenimiz Uğur Tanyeli’nin; ‘Elma ağacından armut vermesini bekleyemeyiz’ diye güzel bir sözü 

vardır. Biz, ne isek oyuz. Bu anlamda bizim kuşaklardan ‘yapabilirlerdi’ diyerek bahsetmek doğru bir yaklaşım değil. Biz bu 

memlekete yapı teknolojisini ve birçok yenilik getirdik. Uğur Tanyeli bizim hakkımızda; ‘Siz çıtayı devamlı yükseltiyorsunuz’ 

diyor. Emre Arolat’ın söylediği gibi biz çıtayı düşürmüyoruz. Sonradan Metrocity’i yapmakla kötü yapmışız. Allah şans verdi, 

sabır verdi, direndik ve başka da yapacak bir işimiz olmadığı için yüz kadar yapı yaptık. Emre Arolat, bir başka konuşmasında 

bunu da eleştirdi ve ‘bu kadar yapı yapınca da insan gelişemez ki’ dedi. Ben de o zaman; ‘Bizim babamızın mimarlık bürosu 

yoktu ki işleri bölüşelim’ demiştim. Yani biz sıfırdan bu günlere geldik. Tabii ki genç kuşaklar, büyükleri eleştireceklerdir. Emre 

Arolat, bu açıdan haklıdır. Zaten gelişme de böyle olur. Ama bizim Emre Arolat ile mimarlık anlayışımızın örtüşmesine imkan 

olmadığını görüyorum. Çünkü biz mimarlığa farklı bakıyoruz. Hissediyorum ve görüyorum ki –belki yanılıyorum-, Emre Arolat 

mimarlığı mimarlık için yapıyor. Saygıdeğer bir tutum. Ama biz mimarlığı toplum için yapıyoruz. 

Emre AROLAT - ...buna inanıyorum. Binayı yapma biçimiyle ilgili söylemiş olabilirim bunu. Metro City’i kötü yaptılar 

demedim. Ben Yapı Kredi Apartmanı’nın -ismini yanlış söylüyor olabilirim- yapıldığı dönemde çığır açan bir yapı olduğunu 

düşünüyorum. Doğan Tekeli gibi çok deneyimli, artık kendisini ispatlamak gibi bir derdinin de hiç olmadığını bildiğim bir insanın 

Metro City’i yaptığı dönemde daha çığır açıcı bir yapı yapmasını beklerdim. Ben bunu söylüyorum. Eleştirim sadece bu noktaya. 

Yoksa sizin şahsınıza veya kurumunuza duyduğum saygıyı da ifade etmeye çalıştım.  

O anlamda mimarlık anlayışımızın aynı olmadığı kesin, aynı olması zaten beklenen bir durum olamaz ama bizim 

kuşakla sizin kuşağın bu anlamda hiçbir farkı yok. Umarım Boğaçhan’ın kuşağının bir farkı olur. Afirmasyon dediğim, boyun 

eğicilik dediğim şeyin bizim kuşakta da aynen devam ettiğini, bizim kuşağın; 68 kuşağı denen hikayeden de hiç nasibini 

almadığını, çok daha kavruk olduğunu, çok daha az okuduğunu, dünya ile olan ilişkilerini çok daha yüzeysel kurduklarını, sizin 

kuşağın yaşadığı derinliklerin hiçbirini yaşamadıklarını, yüzeyde katetmeyi kendi alanlarında derinleşmeye tercih ettiklerini 

defalarda söyledim ve bu görüşte olduğumu tekrar edeyim. Neticede söylemeye çalıştığım şey buydu. Teşekkür ediyorum. 

OTURUM BAŞKANI- Umarım cevap hakkı doğmamıştır.  



MUTLU ÇİLİNGİROĞLU - Ben de bir cümle söylemek istiyorum. Mimarlık mesleği çok basit ele alırsak; işveren, 

mimar ve yapımcı üçgeninin birlikte oluşturduğu ve tek başına mimarın bir ressam kadar özgür olmadığı üzerine ufak bir şey 

anlatmak istiyorum.  

İsviçre’deki büroyla birlikte Philip Johnson’ın New York’daki bürosunu ziyarete gittim. O zamanlar herhalde 78 

yaşlarındaydı. New York’ta iki projesini göstererek aynen şunu söyledi bize: “bu benim önerim, diğeri de sermayenin emriyle 

ortaya çıkan proje”.  

Az önceki sunumda heyecanla seyrettim Dalaman Havaalanını. Ne güzel ki kazanılmış bir konkurun verdiği güçle 

böyle iyi binalar yapılabiliyor. Her devlet yapısında bu kadar imkanlı, bu kadar özgür ve enternasyonal düzey yakalanamıyor. 

Doğru, güzel, çirkin aramak bence yanlış. Bir mimar ve tasarımı var karşımızda. Ben heyecan duydum.  

Doğan Bey’in de binalarını gördüğüm zaman, hangi verilerden hareket ettiğini düşündüğüm zaman, onu anlıyorum. 

Bizler, düzgün üretim yapan, yapmaya çalışan kişileri sadece eleştirmemeli, gözlemleyip anlamaya çalışmalıyız. Eğer 

değiştirmemiz gereken bir şey varsa, budur. Az önce çok güzel bir değişim gördüm; en son konuşan kardeşimin terminolojisini 

anlamadım. Bundan daha güzel bir değişim olabilir mi? Biraz daha samimi davranmalı, olduğumuz gibi olmalıyız diye 

düşünüyorum. Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI- Evet, buraya 10 - 15 soruluk bir kağıt tomarı geldi. Herhalde şaka diye düşünüyorum. Çünkü 

çok sayıda ve çeşitli konuşmacılara yöneltilmiş. Bunu izin varsa burada bırakıyorum ve salona dönüyorum tekrar.  

SALONDAN- Aslında psikolojik olarak ele alacağım. Çünkü böyle sırayla eskiden günümüze doğru mimarlığın, 

ürünlerinin gelişmesiyle ilgili bir geçiş var. Emre Bey dahil diğer önceki üç kuşak son derece sempatik insanlar, dinlemesi çok 

güzel, konuşmaları çok güzel ama yaptıkları eserler, salondaki havasızlıktan mı bilmiyorum ama bende bir daralma hissi 

uyandırdı. Boğaçhan ile beraber o daralma havası bir anda ferahlığa ulaştı. Aslında Emre Bey’in söylediği önceki kuşaklarla ilgili 

bir benzerlik ya da bir bağımsız olamama durumu doğru olabilir. Yapılan eserlerden bunları görüyorum ama son derece doğal 

insanlarsınız ve dinlemesi son derece keyifli. Boğaçhan’ı ise ben de anlamakta zorlandım. Yani çok da genç bir kuşakta olmama 

rağmen birçok kelimeyi bilemedim ama yaptığı işler son derece ilginç ve çok daha büyük binalar yapmak istemiyor gibi geldi 

bana. Çok daha yaşam - insan ölçeğinde, belki mimarlığı sadece insanların yaşayış - davranış tarzlarını değiştirmek gibi 

algılıyor. Söylemek istediğim buydu.  

Bir de Emre Bey’in gösterisi, onun bir örneğini almak isterim. Çünkü sizin döneme ait o düşünüş tarzıyla ilgili çok ilginç 

bir örnek. Bence çok kötü onu böyle bize sunmanız. Hakaret olarak değil de onu beğenmiş olmanız, getirip bize göstermeniz 

çok ilginç geldi bana. Açıkçası komik de geldi.  

OTURUM BAŞKANI- Evet, oldukça öznel bir yargılama vardı, tartışabiliriz tabii. Emre Bey “kuşaklar arasında fark 

görmüyorum” dedi. Aslında bu büyük bir cümle, iddialı bir cümle ve bizim konumuzun da tam göbeğinde duruyor. Bu konuda bir 

tartışma açmak isteyen yok mu?  

Artık kısa olsun aşamasına geldik, lütfen… 

BOĞAÇHAN DÜNDARALP- Ben arkadaşın söyledikleri üzerine bir şeyler söylemek isterim. Anlaşılamama 

kullandığım dilin yapısından çok kendi dünyama ait kavramları ortaya dökmekten kaynaklanıyor olabilir. Belki iletişim kurmak 

adına anlatmak istediklerimi daha da basitleştirerek ve daha fazla açıklama yaparak kurmayı deneyebilirim.  

Büyük binalar, küçük binalar meselesinden öte, ben her duruma karşı bakma biçimimi farklı ölçeklere taşıyabileceğimi 

düşünüyorum. Gösterdiklerim sadece şu ana kadar karşılaştığım durumların sonuçları aslında... Daha sonra nelerle 

karşılaşacağımı bilmiyorum. Belki o ölçeklerin problemleriyle baş etmeye başladığımda düşüncelerim ve yaptıklarım başka 

şeylere evrilebilir.  

Biz genelde sonuç ürün - proje - yapı odaklı bir tasarım süreci izleriz. Bense daha süreç odaklı, yani oradaki yaşamı 

kuracak süreçleri kuran bir yöntem izliyorum. Yapıyı baştan koyup, oradaki yaşamları ve durumları belirlemeye yönelik birtakım 

şeyleri önceden öngörüp, tasarlayan bir bakış açısındansa; mimar olarak sadece orada yaşanacak süreçleri kuran, süreçlerin 

kurulması için birtakım araçlar üreten bir mimarlık anlayışına daha yakın duruyorum. Belki biraz daha yapı ürettikçe bu 

dediklerim daha anlaşılabilir olur. Ben de bu hayat karşısında bunları sınayarak denemiş olurum.  

Teşekkürler… 



MUTLU ÇİLİNGİROĞLU- Ben bir nükte ilave edebilir miyim kardeşime? Mimar olarak o taraftan olduğumu 

zannediyordum ama konuşmacı olarak yetenekli buldunuz madem, bundan sonra öyle de olabilir. “İlk üç konuşmacı sempatik ve 

konuşmalarından zevk aldık” dediler. Bu da bir değişimin göstergesi. Bir bakarsınız bir müddet sonra “talkshow”cu olarak ortaya 

çıkarız. 

Gençlerin verdiği tepkiler gayet normal. Bizim geçirdiğimiz süreçleri geçirdiğiniz zaman sorulara çok analitik cevaplar 

bulamayacağınızı görürsünüz. Koşulların olumsuzluğuna rağmen bizlerin yeteneği, o işi ürün haline getirmemizi sağlar. Sonuçta 

sizleri ve kullanıcıları mutlu edemeyebiliriz. Mesleğin zorluklarını düşünerek yapılanları gözden geçirmek daha doğru olur; 

Türkiye’deki şartları, işverenin durumunu, imalatçının durumunu, hele son furyadaki niteliği az yapı üretme telaşını. Haklı 

olabilirsiniz. ama konuşmacılığın dışında, ciddi emek sarfederek bir şeyler üretmeye çalışan kişiler var burada. Yani dilerdim ki 

“hem iyi konuşmacısınız hem de içimizi az kararttınız” deseydiniz; sadece bunu beklerdim. Teşekkür ederim.  

OTURUM BAŞKANI- Evet, o genç arkadaşımız yönetici hakkındaki fikrini söylemedi. Kalkan parmak var mı diye 

bakıyorum.  

SALONDAN- Gürhan Hocam’ın açış konuşmasında söylemiş olduğu bir saptama vardı. Bu şartları bağlayan ortak 

öğelerden bir tanesinin modernizm olduğunu, kendi aranızdaki konuşmalarda saptamışsınız. Ben de düşündüğüm zaman hak 

veriyorum. Modernizm hakikaten süregelen, devam eden bir akım ve tüm kuşaklarda en azından artmaya devam ediyor. Öyle ki, 

Sayın Doğan Tekeli’nin bahsettiği; kuralları kendinden belli ve başarısı kendinden menkul mimari de modernizmin içerisinde yer 

bulabilirken, Boğaçhan’ın daha okurken meşhur olmuş anarşist ama fonksiyon bulabildiği duvarları da modernizmin içerisinde 

kendine yer bulabiliyor.  

Durum böyle olunca, değişen şeyin modernizm değil modernizmin algılanması ve yorumlanması olduğunu 

hissedebiliyoruz nesiller bazında.  

Tabii bu durum şunu getiriyor: Baştan oldukça katı kurallara bağlı ve sorgulanmaz olan okul, tasarımı da ister istemez 

sınırlayıp formları belirlemeye başlıyor ve aynı dilde yeni bir ifadeyi zorlaştırıyor. Ama aynı dilin yeniden yorumlanmasıyla aynı 

akımın, aynı okulun yeniden yorumlanmasıyla nesiller arasındaki farklılıklar sonucunda, yeni nesillerde o kadar katı olmayan 

kuralların ve yeniden yorumlanabilen formlar sayesinde o okul içerisinde farklı bir dilde farklı bir söylem geliştirilebildiğini 

görüyoruz.  

Ne yazık ki aynı özellik, aynı süneklik; yani son derece rijit bir kurallar türünden, onların yorumlanmasında 

gevşeyebilen sünek bir yorumlamaya gelirken; Emre Bey’in bahsettiği afirmasyon da kolaylaşıyor. Çünkü sünek ve değişebilir 

kurallar bütünüyle çok daha fazla sayıda form, işlev, söylem geliştirilebilirken aynı okul içerisinde, o kurallar sayesinde daha 

kolay afirme de olabiliyorsunuz.  

Bu tespite baktığımız zaman, bunu bir grafik olarak değerlendirirsek, emin olunuz, bu grafik, ikinci dereceden bir 

grafik. Dolayısıyla Emre Bey’in, Boğaçhan’ın nesli bakımından ümit ettiği iyimserliği ben kendi neslimde ümit etmiyorum. 

Afirmasyon çok daha kolaylıkla olabilir ama bunun karşılığında yeni bir söylem geliştirmek mimarlığı, hem mimarlık için hem 

toplum için -ki Boğaçhan toplum için çok kafa yoruyor- daha ileri götürmek mümkündür. Ama bu maalesef afirmasyonun 

kolaylığını engellemiyor.  

Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI- Tabii kavramlarla konuşuyoruz. Afirmasyon nedir, modern mimarlığın sınırları nedir, mimarlık 

her şeyi içine alacak bir meslek midir? Kimi tartışmaları burada yapmamız mümkün değil ama o afirmasyon gerçekten ilginç bir 

kavram gibi göründü bana. Bence öyle yaptık, başka da şansımız yoktu. Çünkü cumhuriyet döneminden söz edecek olursak, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin “Cumhuriyet Projesi” batıya dönük bir afirmasyondu. Yani batıyı olumladık, dolayısıyla onun değerlerini 

de olumladık. Bugün postmodernizmi de olumluyoruz. Bu süreç gerçekten de devam ediyor ama benim konuşmam normal 

değil.  

Eğer sorunuz yoksa, şuradan bir tane örnek soru çekeyim. Gerçekten mümkün değil, çok sayıda soru var. Kime çıktı? 

Emre Arolat’a çıktı. Soruyu soran Özer Demirtaş. Okuyorum soruyu: “Bir söyleşide 38 yaşındayım, daha yolun başındayım 

demişsin. Şimdi 43 yaşındasın, yolun başı bitti mi?” 

EMRE AROLAT – Kısaca cevap vermek gerekirse, hala epeyce başlarda olduğumu düşünüyorum. Mimarlık 

dünyasında birkaç tane böyle çok bilinen birtakım cümleler vardır. Bunların ne kadar değiştiğine dair çok önemli bulgular yok 



elimde. Mimarlığın 50 yaşından sonra başladığı söylenir. Daha doğrusu 50 yaşından sonra mimar olunduğu söylenir. Ben 50 

yaşına gelmeden bu konuda herhangi bir düşünce üretmeme imkan yok. 51 yaşına geldiğim zaman ne tür bir değişiklik 

olacağını görüp ona göre buna cevap verebilirim. O yüzden o noktadan, o olgudan bakılınca, evet yolun başında gözüküyoruz.  

Bir de mimarlık dünyasında yine önemli görünen birtakım ödüller var. Onların içinde İngilizce’si emerging olan, yani 

yeni olan, piyasaya girmeye çalışan veya biraz elinden tutulması gereken bir kuşak için dünyada kabul edilen yaş sınırı 45. Yani 

45 yaşını tamamlamamış olan mimarlar, dünyada İngilizce tabiriyle emerging architects diye geçiyor. Oradan bakınca da ben 

henüz emerging bir durumdayım. “Yani ne kadar başındayım, ne kadar ortasına yakınım?” bilmiyorum ama henüz başında gibi 

hissediyorum. Her ne kadar Boğaçhan’ın söylediklerinin anlaşılmamasını anlamayan bir insan olarak… Yani çünkü ben 

terminolojiyi de gayet anlaşılabilir buluyorum. Yaptıklarını da açıkçası çok saygıdeğer buluyorum. En azından herhangi bir 

komiklik de içermediğini görüyorum.  

Teşekkürler… 

MUTLU ÇİLİNGİROĞLU- Bir ilave yapalım. Anlamamakla saygıdeğer bulmamak arasında fark var. Terminolojiyi 

anlamamam, bu kavramlardan biraz uzak kalmış olmamdan dolayıdır. 

OTURUM BAŞKANI- Bize de hocalarımız 40 yaşında mimar olunur demişlerdi. O zaman 20 yaşında gençler olarak 

kabul etmiştik bunu ama bir şey unutmuşuz. O yirmi yıl ne yaptığına bağlı mimar olmak. Galiba o boyutu dikkate almadan 60, 40 

fazla değişen bir şey olmayacak gibi geliyor.  

SALONDAN- Doğrusunu söylemek gerekirse, mimariyle ilgim son zamanlarda olduğu için soruyu sormaya cesaret 

edemedim ama acaba mimarinin gelişimi biraz da toplumun bilinçsel yapısıyla ilgili değil midir? Yani bir Sümerlinin, bir Mısırlının 

ya da Babil’i yapanların bakış açısıyla; Türkiye’de şu anda Ağrı’da ya da Çorum’da ya da İzmir’de bulunan insanların yaşama 

bakış açısı da önemli değil midir? Yani bunun, mimarinin gelişimi ya da yaratmak istedikleri üzerinde bir etkisi yok mudur?  

OTURUM BAŞKANI- Yani uzun uzun konuşmaya gerek yok. Hiç kuşkusuz evet. Sadece mimariye değil 

yemeklerimize de etkisi var, müziğimize de etkisi var.  

SALONDAN- Ben şeyi sordum. Mimarların hani bu gerçekten yapmak istediklerini yapamama noktasından yola 

çıkarak. Bu, mimarla ilgili değil de biraz da bizimle ilgili. 

DOĞAN TEKELİ – Efendim bu, aramızda çok konuştuğumuz bir konu. Tabii mimarlık, diğer sanatlar gibi müzik gibi, 

resim gibi, edebiyat gibi kendi başına yapılan bir sanat değil her şeyden evvel. Toplumun olanaklarıyla, toplumun anlayışıyla, 

kurallarıyla, ekonomisiyle çok sıkı ve yakından bağımlı. Kendi başına yapılan bir sanat değil. O bakımdan toplumun bakış 

açısıyla, günün felsefesiyle yakından ilişkili. 

Bizim Türk toplumu maalesef cumhuriyetin kuruluşundan beri, günlük dertlerden kurtulamadı ki geleceğe bırakılacak 

yapılı çevrenin niteliğiyle meşgul olsun. Daima bu ikinci sınıf bir mesele addolundu.  

Devlet adamlarımız yapı yaptırdıkları zaman sayısıyla söylediler; efendim işte şu kadar konut, bu kadar metrekare 

konut. Halbuki 1960’larda İngiliz Başbakanı Harold McMillan diye ünlü bir adam vardı. O görevden ayrılırken bir beyanat veriyor: 

Benden sonraki İngiliz hükümetlerinin görevi, İngiliz insanının konut düzeyini yükseltmektir, yaşama seviyesini yükseltmektir. Bu 

bizde hiçbir zaman bu şekilde olmadı. Mesela Özal toplu konut kanunu çıkardı; toplu konut yapılsın, şu kadar metrekare yapılsın 

ama bu konutlar nasıl olsun, insana nasıl bir yaşama sevinci versin, nasıl geliştirsin sorgulanmadı. Hala İstanbul’da neredeyse 

yüz binlerce konut yapılıyor, şehirciliği yok. Tek başına duruyor konutlar.  

BOĞAÇHAN DÜNDARALP- Ben bir şeyler ekleyebilir miyim? Aslında ben mimarlığın kendi başına yapılabilir bir şey 

olduğuna inanıyorum. En azından şöyle yapılabilir olduğuna inanıyorum. Talepler ve karşı karşıya kaldığımız problemler çok 

fazla karmaşıklaşmaya başladı. Aslında bu, çağın da getirdiği bir durum olsa gerek. Bu karşılaşmalara hazırlık yapabilmemiz 

için karşılaştığımız anda refleks olarak yanıt üretiyor olmamız değil, aksine onlar üzerine bir şeyler düşünmüş, kafa yormuş ve 

üretmiş olmamız gerekiyor.  

Ben en azından kendi kuşağım için söyleyebilirim, boş duracak vaktimiz yok. Birilerinin bizden bir iş talep etmesini 

beklememeliyiz. Düşünecek, kafa yoracak o kadar çok şey var ki; çözümler ürettikçe, talep edilir olmaya başlayacak. 

Beklediğimiz sürece de kimse bizden bir şey talep etmeyecek; ayrıca karşılaştığımız anda da tökezleme olasılığımız çok 

yüksek.  



Bu anlamda mimarlığın toplumsal durumla bir ilişkisi mutlaka var ama bu karşılaşmaların farkında olup, imkanları 

varsa ve bunlar üzerinde kafa yorabiliyorsa, yapılması taraftarıyım ve bunun olanakları da çok fazla. Şu anda dünyada 

mimarların büyük bir kısmı işsiz olmasına rağmen kendi işlerini kendi üretiyor. Beşinci kuşağa yakın ve biraz daha onun içinde 

duran biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim.  

OTURUM BAŞKANI- Evet, büro açarak onu yürütemezsiniz ama bilinen bir yolu var; ütopik mimarlık, kağıt mimarlığı. 

Bu sizi müşteriden kesin olarak kurtarır, çağın baskısından ise bir miktar kurtarır; ondan sıyrılamazsınız, yine o çağın 

düşüncelerini yansıtırsınız ama ütopik mimarlığı da boşlamamak gerekir. Hatta “mimarlık tarihi yapılan yapılar kadar yapılmayan 

ya da yapılamayan yapıların da tarihidir” diyenler bile var. Gerçekten de baktığınız zaman, modernizmin öncesindeki ütopyaları 

incelediğiniz zaman, oradaki pek çok şeyin daha sonra uygulamaya geçtiğini göreceksiniz.  

BOĞAÇHAN DÜNDARALP- İsterseniz birkaç örnek gösterebilirim. Yani ütopik olması gerekmiyor.  

OTURUM BAŞKANI- Hayır, ama şimdi sen büronda onu yaparsan, aç kalırsın. Biraz da tok olmak lazım ütopya 

kurmak için. 

BOĞAÇHAN DÜNDARALP- O bir denge meselesi galiba. Sonuçta ihtiyaçlarınızı ve dertlerinizi bir dengeye 

oturtmanız gerekiyor. Şu anda gençler, özellikle yeni mezun gençler bir araya gelip kolektif çalışmalar içerisine katılıyorlar ve 

aslında kendilerinden hiç talep edilmeyecek şeyler üzerinde çalışıp kendi potansiyellerini araştırıyorlar. Bence bu çok önemli. 

Dünyada da olup biten şeyler böyle. Ben kendi kuşağımızdan olmasa bile beşinci kuşaktan çok daha ümitliyim. Onu 

söyleyebilirim.  

OTURUM BAŞKANI-Aslında bunun ünlü bir örneği vardır, Bruno Taut savaş sırasında iş alınamadığı için bir 

mektuplaşma zinciri kurdu ve gerekçesi de şuydu: “İş yapamıyoruz ama meslekten kopmayalım, haberleşelim, birbirimizle 

tartışalım, ütopik projeler geliştirelim”. Yani bu, mimarlık tarihinde somut olarak uygulanmış bir örnek.  

EMRE AROLAT – Bir küçük şey ilave edebilir miyim? Aslında bunun, yapı yaparak, yapı yapmaya devam ederek 

sürdürülmesinin de birtakım yolları olduğuna inanıyorum. Yani bunlar kesin yollar değildir. Biraz evvel sözünü ettiğim o 

afirmasyonun üstüne giderek yapılacak birtakım şeylerin de olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani ütopik proje yapmak da şart 

değil bir takım noktalarda bir söz söylemek veya mimarlığın toplumsallaşmasına katkıda bulunmak için. Doğan Bey gerçi bizim 

mimarlığı mimarlık için yaptığımızı söyledi ama benim mimarlığın toplumsallaşmasıyla ilgili ciddi bir derdim olduğunu 

söyleyebilirim.  

Bu noktada yüzleşmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Piyasayla bugünkü mimarlık dünyasının bir yüzleşmesi 

vardır ve bu yüzleşme olmadan, bu yüzleşmenin her seferinde ertelendiği, rafa kalktığı bir durum üzerinden illa ki konuşmak 

gerekmiyor ütopyaları veya hayalleri veya mimarlığın toplumsal katmanlarını. Yani siz gerçekten bugünkü o konut furyası denen 

şeyin içinde bile bu yüzleşmeden herhangi bir biçimde bir şeyler umabilirsiniz mimar olarak. Belki bu hiçbir zaman 

kazanamayacağınız bir savaştır. Doğan Bey, Don Kişot’luk yaptığımızı ifade etmişti. Evet, yürekten katılıyorum. Don Kişot’luğun 

sürdürülmesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun için illa ki büroyu kapatmak ve ütopik bir dünya içinde bulunmaya 

da gerek yok. Siz yaptığınız işler üzerinden buna en azından niyet edebilirsiniz, becermeye çalışabilirsiniz. Neticenin ne 

olduğunu bilemeyiz. Çünkü o ütopik dünyanın içinde de çok fazla aktör vardır ve o aktörlerin hepsi söz söyleyemediler. Buna 

niyet edilmesi kadar gerçekten ne yapıldığı da çok önemli bir şey. 

OTURUM BAŞKANI- Evet, daha pür bir ütopyadan söz etmiştim ben aslında. Yani bürodan çıkıp onun yerini tutacak 

bir şey olarak düşünmüştüm.  

Buyurun… 

SALONDAN- Ben, mimarlığın toplumdan beslenmesi gerektiği ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Ayrıca kendi 

mimarlık bakış açısımı da buna katacağım. Son zamanlarda yarışma projelerinde, uygulanmaya başlayan projelerde veya 

uygulanmakta olan projelerde ben şöyle bir sorun görüyorum. Binaların kendi mimari kimlikleri, şehre katkıları, çevreye verdikleri 

ve insanların yaşamları üzerindeki etkileri açısından çok parlak bir gidişat görmüyorum. Yani işlerin kötüye gittiğini 

düşünüyorum. Bu sizce neden kötüye gidiyor ve mimarlar buna nasıl etkide bulunabiliyorlar?  

BOĞAÇHAN DÜNDARALP- Ben bir yanıt vereyim. Bence, ortadaki gidişatta rahatsızlık görüyorsanız, kendiniz 

yaparak bunun içine girmelisin. Rahatsızlık duyduğunuz duruma proje üreterek gerçekleştirebilirsiniz. Ancak, sıkıntısını çeken 

insanlar ortamı değiştirebilir. Başka kim değiştirebilir ki?  



MUTLU ÇİLİNGİROĞLU- Boğaçhan’ın çalışmasını, fikir üretmesini engellemeyi, yasaklamayı, korkutmayı çok yanlış 

buluyorum. Boğaçhan bir şeye inanmış ve o yönde bir araştırma yapıyor. Bunun iyi sonuçlarını ortaya koyduğu gün kendini ispat 

etmiş olacak. Ama “ütopya” diyerek, bu düşünceleri engellememek lazım.  

Ben tam 68 kuşağıyım. O günkü söylemleri ezberleyerek, özümsemeden ve analiz etmeden, bir senteze varmadan, 

entelektüelliği temsil ederek topluma sunanların, 40 yıl sonra ne kadarı kaldı? Ne kadarı samimi bir şekilde fikrinin peşinden 

gitti?  

Gençlerin de değişimi ararken, arada bir kendi kendine geriye çekilip yaptıklarına uzaktan bakması lazım. Aslında her 

nesil kendi yeniliklerini yaşıyor. Nesilden nesile geçerken, kendi değişimini yapıyor. Konusunda çok yetenekli veya çok çalışkan 

birisiyse kardeşimiz, bütün bu çalışmaları yapmakta ve sunmakta özgürdür. Yeni neslin bunu yapmasıdır asıl değişim.  

Mimarlığın dikte edilecek bir tarifi olsaydı, hepimiz iki kere iki dört yapılar yapardık. Bireysel olarak benim algılamam 

ve üretim sürecim farklı. Bunu olumsuz değil olumlu olarak ele almak gerekir. 

Türkiye’de bugün üreten mimar sayısı 70 milyona oranla ne kadardır? Nasıl bir sonuç çıkmıştır? Bu furyada kimler 

projeleri yapıyor? O projelerin yapılım hızı ve pazarlama tekniklerine ne kadar esir kalıyor mimarlar? Emre’nin kabullenme dediği 

şey bunlarla bağıntılı olarak ortaya çıkıyor.  

Türkiye’de bir nesil sonra 21. yüzyılın başında yapılmış sitelerin nasıl bir mutluluk vereceği konusunda ben de 

tereddüt ediyorum. Yani hocamın dediği gibi şehircilik bazından hareketle mi yapılmış, bu emsaller nasıl verilmiş? Ben 

mimarların tabii ki sorumlu olduğunu düşünüyorum ama biz bir yerde parsel mimarıyız. Çünkü bizim önümüze imar planı geliyor. 

İki şık var; çok idealist iseniz, ben bu imar planına araç olmam, yapı yapmam diyebilirsiniz. Belki kırklı yaşlarda öyle bir idealizm 

olabiliyor. Sonra bakıyorsunuz ki başka birisi aynı işi yapıyor. Bu kötü şartları belki ben daha iyi yapabilirdim diyorsunuz. İki 

süreç var; yani beğenmediğiniz bir iş olarak aldıysanız, beğenmeseniz de sunuyorsunuz, mecbursunuz; mukaveleler var. Yani 

çok parametresi olan bir meslek. Bunun için ya koşulları kabul edersiniz veya şikayet edersiniz. Eleştiriler çok haklı ama 

mesleğin problemlerini çok iyi bilerek mi sorgulama yapılıyor, bilmiyorum. Teşekkür ederim.  

OTURUM BAŞKANI- Galiba ufacık bir cevap hakkım oldu mu?  

Ütopya kavramı aslında başka bir kavramdır. Yani ütopya düzeyine geçtiği zaman adam, gerçekle ilgisini büyük 

ölçüde keser. Bir pür ütopya, saf ütopya vardır, bir de ütopik, ütopya bulaşmış projeler vardır. Ütopya bulaşmış projeleri 

büronuzda yapabilirsiniz. Biraz şartları zorlayan projelerdir, olmayabilir ama olma şansı da olabilir. Oysa ki pür ütopyaya 

baktığımızda, zaten o ütopyacı koşulları da kendisi koyar, toplumu da kendisi koyar ve olağanüstü abartır. Mesela 1984 

ütopyasını okuduğunuzda George Orwell’in, baskı toplumunu anlatır ve her şeyiyle ağırlaştırır durumu. Yani aklınızın köşesine 

gelmeyecek bir baskı kurar ve ortaya koymak için de bunu bir araç olarak kullanır. Ben o ütopyadan söz etmiştim. Orada 

kesinlikle müşteriniz yoktur, tek başınızasınızdır ama daha pratik bir düşünce böyle bir şeyin çok da gerekli olmadığını, “biz 

işimize bakalım, binamızı yapalım” demek de olabilir. Ben sadece o farkı ortaya koymak istedim. Yani öyle bir ütopya koyarsa, 

tabii aç kalmayı ben maddi menfaat elde etmek açısından falan söylemedim; yani başka bir dünyaya kopar gider ama o kopup 

giden dünyada başka birtakım gerçekleri bulur. Tıpkı tasavvufçu gibi; tasavvufçu çile çekmek için küçük bir binaya girdiğinde, 

orada başka şeyler arıyor. Hatta oraya girdiğinde toplumla ilişkisinin o düşüncesine zarar vereceğini düşünüyor. Dediğim gibi bu 

bambaşka bir şeydir. Diyebilirsiniz ki “bu mimarlık değildir” ama benim yapılanlar kadar yapılmayanların da önemli olduğunu 

söylemem bu gerekçelere dayanıyor. Yani oralarda birtakım şeyler bulunabilir. Çünkü özgürsünüz, gerçekten özgürsünüz, 

uçuyorsunuz. Bu mimarlığın doğasına da aykırı bir şey ama mimari ütopyalar var ve onlar da öyle uçuyorlar. Onların yararları, 

zararları ayrıca tartışılabilir.  

EMRE AROLAT- Son konuşan arkadaşımız, mimarlığın genelinde gidişatın kötü olduğunu gözlemlediğini söyledi. 

Buna katılınabilir, çok da yanlış gibi gözükmüyor. Burada şöyle bir şey var; aslında mimarlığı böyle toplumun bütün diğer 

katmanlarından, meselelerinden, inanışlarından, değer yargılarından falan ayrı bir şey gibi de düşünmemek lazım. Yani mimarlık 

tek başına tüm toplumsal, sosyolojik parametrelerin dışında durmuyor. Neticede mimarlık çoğu zaman bağlamsallık üzerine 

kurulmasa bile, sonuç noktasında bir bağlamın parçalarından bir tanesi haline geliyor.  

Bugün kendisinden çok memnun olan bir dünyada yaşıyoruz. Yani çok fazla kendisini sorgulamayan, ne bileyim işte 

birisi oraya gidip “ben bomba atacağım” dediği zaman kimsenin de çok fazla yakasına yapışamadığı bir dünyada yaşıyoruz. 

Artık bazı şeylerin ne kadar gerçek, ne kadar sanal olduklarını bile zor anlar duruma geldik. Mesela çevremizde dönen komplo 



teorileri var. Deniyor ki “11 Eylül’ün müsebbibi Amerikalıların kendisi, uçakları onlar çarptırdılar”. Bunun gerçekten doğru olup 

olmadığına dair hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz.  

Garip bir dünyada yaşıyoruz ama ona rağmen, bunu öğrenmeyi de çok fazla kafamıza takmıyoruz. Bu ne kadar 

önemli bir şeydir bilmiyorum. Mesela bana bu çok önemli geliyor ama hiçbirimiz bunu kafamıza çok fazla da takmıyoruz. Bir 

yerden sonrasına da geçmiyoruz zaten. Yani bir noktada sanal bir durumu da kabul etmiş oluyoruz. Verilen durumu yaşamayı, 

bunun içinde kendimize bir niş açmayı, bir pozisyon ayarlamayı becermeyi düşünüyoruz birçoğumuz, neredeyse hepimiz.  

Böyle bir dünyanın, bu kadar kendisinden memnun olan, etrafı görmezden gelen, hegemonyayı kabul etmiş ve onun 

etkilerinden “ben nasıl istifade ederim” diye düşünmek gibi bir şeyin dışında kalsa bile olsa olsa onun etkileriyle nasıl başa 

çıkacağını düşünen bir dünyanın içinde, tek başına mimarlığın da böyle çok aşkın bir duruma gelmesini beklememek lazım gibi 

geliyor bana. Buradan da bakılabilir mimarlığın kendisine ama bütün bunlar bir umutsuzluk haline de gelmeyebilir. Çünkü 

dünyada mimarlığın da kendisini yepyeni kanallara taşıdığı durumlar hep çok krizli durumlardır zaten. Yani hep problemli 

durumlar üzerine mimarlık nasibini almıştır.  

Ben dünyanın bu gidişinin bir şeylerin ışığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hakikaten her gün ne olacağı bilinmez bir 

dünyada yaşıyoruz artık. O anlamda mimarlık, önümüzdeki kısa bir dönem içinde bundan nasibini alabilir ve bugün hiç 

beklemediğimiz bir sürü şey olabilir diye de düşünüyorum. O yüzden de umutlu olmayı ve Boğaçhan’ın biraz evvel dile getirdiği 

gibi ucundan çok fazla bir şey beklenmeyecek durumların altına da girebilmeyi ve onlarla baş etmek için bir mimarın kendi iç 

dünyasını zenginleştirmek adına en azından, gene faydacı bir şey olarak görebilirsiniz bunu ama maça sürekli hazır kalmayı 

becermeyi önemli buluyorum.  

Etrafa bakıp çok sinirlenebiliriz. Birtakım şeyleri beğenmeyebiliriz. Bunda size yüzde yüz de katılabilirim. Bu gidişat iyi 

değil de diyebilirim ama o zaman biraz belki Boğaçhan’ın söylediğine paralel bir şey söyleyeceğim. Siz kendi iç dünyanızı 

zenginleştirdiğiniz oranda, bu dışarıdaki acayip şeyle boğuşma gücünü bulabilirsiniz. Bunu söylemek istedim.  

OTURUM BAŞKANI- Hepinize çok teşekkür ediyoruz. 

--------------------- 

 

 

 


