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BOĞAÇHAN DÜNDARALP 

 

UMUT DURMUŞ: Kalite sizin için nedir? Kaliteyi genel olarak nasıl tanımlarsınız? 

 

BOĞAÇHAN DÜNDARALP: Aslında kalite değil de benim kafamda nitelik diye 

bir şey var. O da aslında bu ....... ile devam edip nitelik metafiziği diye bir dünya 

oluşturuyor. Çok basit olarak şöyle tarif ediyor aslında niteliği: Öznenin nesneye 

bakışıdır. (Kalite ile paralel düşünebiliriz diye düşünüyorum) Benim için de 

gerçekten nitelik orda gizli. O nitelik belli bir süreklilik sağlayacaksa, kaliteyi o 

anlamda düşüneceksek, öznenin nesneye bakışındaki niteliği arttırmak üzere, 

bakışındaki durumu çizmek daha doğru olur. Mesela nitelik ölçülemez bir şey. 

Cebirsel bir şey değil çünkü.  

 

U.D.: Niteliğin yeterli olup olmaması sizin için ölçülebilir bir şey. Buna hemen karar 

verebilirisiniz. 

 

B.D.: Evet o anlamda ölçülebilir bir şey. Ama çok da kolay tarif edilemeyen yanları 

da var bunun. Bir taraftan öle düşünüyorum. Özellikle bizim mimarlık için 

düşünürsek, niceliksel birtakım çıktılar olarak bakıp onun üzerinden o nitelikli mi 

diye sorup onun üzerine bir şeyler koyabilirsin. Ama bugün ben mimarlık üretimine 

farklı medya kanallarıyla baktığımda ve temsiliyet araçları üzerinden algılamak 

durumunda kaldığımız için ve/ya da karşılaşarak baktığımız için iki tane durum 

oluşuyor. Temsiliyet araçları üzerinden kurulan şey bitiri getirimciyi yeterince 

göstermiyor. O temsiliyet araçlarının kendi niteliği olmaya başlıyor ve orda şöyle bir 

yanılgı ortaya çıkıyor: Bir şeyi hayata geçirmek için kullanılan temsiliyet araçları 

işin kendisinden daha nitelikli olabilir.  

 

U.D.: Bunu mimarlık üretimi için söylüyorsunuz. 

 

B.D.: Evet bunu mimarlık üretimi için söylüyorum. 
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U.D.: Peki herhangi bir şeyin kalitesi ile ilgili konuşursak; Kaliteli olandan 

beklediğiniz nedir? Kalite ne demektir? Neye kaliteli dersiniz?  

 

B.D.: Galiba ben nitelikle bağlantılı olarak  kendi çevremdeki niteliksel duruma bir 

zeka olarak bakıyorum. Yani bir zekâ belirtisi var mı, benim için odur.  

 

U.D.: Zeka belirtisini neden arıyorsunuz? Neden zekâ belirtisi olmalıdır onun içinde? 

 

B.D.: Şöyle bir durum var. Mesela gündelik hayatta biz canlılar olarak bir ortama 

doğuyoruz. Sonra bu doğduğumuz ortamda kendimiz algılayarak veya kendimizi 

geliştirerek çevremize bir bakma biçimi geliştiriyoruz. Bir de öğrenilmiş birtakım 

durumlar oluyor. Yani bizim bir şeye nasıl bakacağımızı bile öğretiyor. Hatta orda 

imgeler ortaya çıkıyor. O bakma biçiminden bizim zihnimizde ev, bardak, kapı vs 

imgeler ortaya çıkıyor. Bizim bir şekilde onlara bakmamız sağlanıyor. Ama bir 

kapıyı diğerinden ayırt eden şey nedir diye bakınca, o da niteliğe giriyor, nitelik veya 

kalite. Şimdi iki durum arasındaki fark nedir. Bu anlamda üretilmiş herhangi bir 

nesne olabilir, bu tür imgesel çağrışımda bulunan bir şeyin genel doğruları vardır. 

Onu hayatta kullanışlı yapacak şeyleri vardır. Bir de bunun da ötesine taşıyacak bir 

durum vardır. O da o ana kadar kullanılagelen durum üzerine yeni bir zekâ aracılığı 

ile yeniden dönüştürme hali.  

 

U.D.: Gelişmesinden bahsediyorsunuz. 

 

B.D.: Yani gelişme olabilir, ona farklı bir şey katmak olabilir. 

 

U.D.: Farklılık kattığı şeyin size yararlı olması gerekir mi? Yani sizin işinize 

yaraması gerekir mi? 

 

B.D.: Gerekmiyor. Bence onun şöyle bir farkı var. Eğer nesneler ve nesneler 

dünyasından bahsediyorsak, biraz da bizim mimarlık eğitimimizle başlayan bakma 

biçimimizdeki değişmelerle birlikte, genelde hep şöyle bir noktaya geliyor: O şeyin 

mutlaka kullanışlı olması gerekmiyor. Başka katmanlar da ekleniyor. Bu, standart 
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kullanım dünyası dışında, hayatımda yeni kanallar, bir takım referanslar verecek 

katmanlara sahipse niteliklidir.  Mesela, ben niye bu kalemi değil de ‘Lamy’nin 

kalemini kullanıyorum? 

 

U.D.: Neden? 

 

B.D.: İşte ağırlık, hafiflik, vs vs.. bir sürü şey giriyor bunun içine. Bir de, onun bir 

dili var. Bir takım parçalardan oluşuyor ve o parçalar kendi içinde birbirini 

tamamlayabiliyorlar. Ben şimdi bir defaya mahsus olan bir şey yerine çok defada 

farklı biçimlerde yan yana getirilebilen birtakım şeyler üretiyorum onunla. Mesela 

kalem üzerinden konuşursak, “Lami” ile “Carand’ache” diyelim. Şimdi kendi 

araçlarımın da öyle bir hastalığı var. Bir dönem “Carand’ache” kullandım. Şimdi 

“Carand’ache” alüminyumdan yapılmış daha hafif bir kalem. İşte kalınlık ve bazı 

şeyler biraz daha farklı. Fakat daha sonra Lamy’yi kullanmaya başladım. 

“Carand’ache”ın mürekkepli kalemleri de var. Fakat “Lamy”nin hafifliği, gündelik 

olanı kullanma şekli, dil anlamında kendi içinde birbirini tamamlama durumu daha 

olumlu. Aynı zamanda, ister kartuş ister mürekkep doldur. Bakınca aslında, sanki 

kullanışlılıkla da tarif edilebilir olmasına rağmen, bir taraftan da tasarımsal anlamda, 

bütün bunları bir araya getiren zekâ var “Carand’ache”tan ayıran. “Carand’ache”tan 

ayrı bir tasarım dili var. Ayrı bir zekâ barındırıyor. Mesela insanlar dolma kalemi 

sadece imza atmak için kullanıyorsa, ama ben bunu gündelik olarak, sketch yaparken 

bile kullanıyorsam, yani bana bu rahatlığı verebiliyorsa, bunun altında sadece dolma 

kalem olma üzerine kurulmayan bir dünyaya işaret ediyor.  

 

U.D.: Burada şöyle diyebilir miyim, kullanışlı olması değil, ama sizin kalemden 

beklediğiniz kullanışlılık dışında beklentileriniz de var. Beklentilerinize karşı 

gelmesi mi “Lamy”yi tercih edilir ve kaliteli yapıyor? 

 

B.D.: Bir kalem de beklentiyi oluşturabiliyor. Mesela ben “Lamy” kullanmadan önce 

“Lamy”nin nasıl bir şey katacağı ile ilgili bir beklentim yoktu. Fakat zamanla, kendi 

kullanımım sırasında fark ettim ki, o kullanım kendi özelliklerini değil de kendini 
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daha fazla kullandırtıyor ve daha rahat kullandırtıyor. Haliyle benim beklentim 

olmasa da kendi varlığı ile kendi üzerinden o durumu sağlayabiliyor.  

 

U.D.: Bir anda sana tahmin ettiğin şeyden daha fazlasını veren bir şey 

karşılaşıyorsunuz ve daha kaliteli olduğu için onu seçiyorsunuz. Birileri de bunu 

şöyle tanımlamış: “fitness for use” ve kaliteyi de birkaç şekilde tanımlıyor. Senin 

ihtiyacın olanları karşılayanlar, bunlar olmazsa olmazlar. Tatlandırıcılar, bir anda 

sana tahmin etmediğin bir şey sunar, ama bir süre sonra bu tatlandırıcılar olmazsa 

olmazların kategorisine girmeye başlar. Bir süre sonra vazgeçilmez olacaktır ve sen 

bunu başka günlerde de aramaya başlayacaksın. Onun üstüne bir şeyler koymaya 

başlıyorsun, böyle yürüyüp gidiyor.  

 

B.D.: Şimdi çok farklı bir şey söyleyeceğim. Kurşun kalemin şöyle bir özelliği var. 

Ben kurşunkalemi mürekkepli kaleme göre her zaman nitelikli bulmuşumdur. Kalite 

değil ama nitelik olarak. Neden dersen, mürekkepli silinemez, ama bu silinebilir. 

Mürekkebin hep tek tonu vardır. Ama kurşun kalemi açabilirsin, az bastırırsan hafif, 

çok bastırırsan kalın, hafif ucu aşınınca daha kalın, onu çevire çevire kullandığında 

incelikli, kalınlıklı. Mesela bir kurşun kalemle farklı kalınlıklarda çizimler ve 

desenler üretebilirsin. Ama aynı şeyi mürekkepli bir kalemle üretemezsin. 

Tükenmezle üretebiliyorsun ama. Tükenmezin farkı bence orda. Tükenmezi sevmem 

ama tükenmezle kurşunkalem belli açılardan farklılık yaratacak bir şey yakalıyor. 

Şimdi mürekkepli kalemlerin hiçbiri bu olasılığı sağlayamıyor. Mesela doğal olarak 

kurşun kalemin özelliğini sağlayan bir şey olarak da başka bir şey yapmışlar. Bu tek 

başına kullanılabilir bir nesne, görsel anlamda, kendi estetiği anlamında, çok olağan 

gündelik bir nesne gibi duruyor ama birdenbire “Lamy”nin yanına bu gelebiliyor. 

Çok basit bir detay nedeniyle. Bu kalemi bir anlamda nitelikli yapıyor. Normalde bu 

tür kalemler almayan, mimari çizim için uygun olmayan normal 0,5 uçlu kalemler 

kullanan mimarlık öğrencilerine bakıyorum ki bunları kullanmaya başlamışlar. O da 

farkında olmadan eğitimleri tamamlayan bir şey olmuş. O yüzden, böyle bir şeyin de 

avantajı var. O farklılığı yaratmış oluyor.  
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U.D.: Hemen buradan mimarlıkta kaliteye geçelim o zaman. Mimarlıkta kaliteyi 

nasıl tanımlıyorsunuz? 

 

B.D.: Doğrusu mimarlıkta kaliteyi tarif etmeyi çok kolay bulmuyorum. Genel 

anlamda, her şeyin bir katmansal boyutu var ama mimarlığı katmansal kılan şey 

galiba farklı süreçlerin üst üste binmesinden kaynaklanıyor. Bütün tasarımla ilgili 

disiplinler şunu yapıyor,  bir takım verileri alıyor, onları dönüştürüyor. Bu kadar 

basit hale getirilebilir. Ama gel bunu anlat dediğinde o kadar kolay olmuyor çünkü o 

verileri toplayan kişi ve onları bir araya getiren kişi ve sunan kişinin dünyasından 

geçiyor. O yüzden mimarlığın son derece öznel bir tarafı var. Ve bu öznellik, diğer 

mühendislik alanındakilerden farklı bir öznellik. Onlar birtakım tarifi belli belirli 

metalürjiler üzerinden üretebiliyorlar. Yani mühendislerin birtakım hesap yöntemleri 

var, belirli yönetmelikleri var ve bunların üzerinden üretiyorlar. Ama mimarlıkta 

katmansal olarak öyle bir boyutu var ki bunun, işte orada insan dediğimiz o kara 

deliğe giriyor. İşte o öznenin nesneye bakışı olarak tarif edilen kısımda, öznenin 

dünyası çok önem kazanmaya başlıyor. Bunu şunun için söylüyorum, şimdi buradaki 

durumu çoğaltarak biz genel kalite bağlamında iki kişi veya tek kişi üzerindeki 

mimarlıktan çok kişili üretilen mimarlığa kayacağız. İşte orda bir kara delik 

olduğunu düşünüyorum. Bunda iki tane durum var; bir, özne eğer özne üzerinden o 

dünyayı kavrayıp nitelikli kılabiliyorsa o öznel durumları nasıl sürekli kılacak? 

Başkalarına paylaştıracak ve onu kuracak.  

 

U.D.: Özür diliyorum kesiyorum, çünkü başka bir alana doğru gidiyoruz. Evet bir 

karadeliğe giriyor alınanlar ve her seferinde o kara delik farklı bir şey, çıkan o zaman 

başka bir şey olmaya başlıyor. Ama aynı zamanda çıkanla girenler arasında bir ilişki 

var. Her zaman çıkan bir şey. Kaliteyi o çıkan neyse onun üzerinden tanımlayabilir 

miyiz? 

 

B.D.: Evet şöyle belirleyebiliriz herhalde. Mesela yarışma yapılıyor. Tek bir konu 

veriliyor, pek çok kuruma dağıtılıyor. Pek çok koşul ve veri aynı. Ama çıkan şey 

farklı oluyor. O anlamda onların birbirlerine göre nitelikli olma durumlarını ölçen, 

mesela bir jüri olsun, yani onu ölçen birileri var. O neye göre ölçüyor diye 
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baktığında bir takım kriterler yazabilir alt alta ve biz bunları arıyoruz diyebilir. 

Bence mimarlıkta kaliteliyi kılan bütün gruplar bu koşulları sağlamak üzere veya 

onu tahlil etmek üzere oluşturuyorlar ve her grupta farklı olarak her zaman çıkan 

onun artısı, fazlası oluyor. Onları karşılıyorlar ama hep bir artıları fazlası var ki 

birbirlerine göre farklı oluyor. Ele alış biçimiyle onu açığa çıkardığı bir durum var.  

 

U.D.: Elemenin onları karşılayamama ihtimali yok yani. Kazananlar arasında herkes 

artı bir şey koyuyor, en çok koyan mı kazanıyor?  

 

B.D.: Aslında en çok koyan da kazanamıyor çünkü değerlendirmede aynı şekilde 

kriterler olsa bile öznel olabiliyor.  

 

U.D.: Hangisi en çok artı koyuyorsa onu seçiyorum gibi bir şey. 

 

B.D.: Mesela şöyle bir örnek vereyim, geçen yıl Archiprix jürisindeydim. İlk sekiz 

proje çok kolay belirlendi. Ödül grubuna girecek projeler. İlk üçe kadar da fena bir 

durum yoktu ama özellikle ilk iki karşılaştırma adına çok zorladı. 3’e 2 oy gibi bir 

ayrım oldu jüride. Bir tanesi Bozcaada’da bir Şarap Üretim Tesisi, bir tanesi de 

Ankara Kızılay’da bir mimarlık okulu gibi bir şeydi. Şimdi elma ile armut aslında 

değil mi? Süreçlerine baktığımda pek çok kriteri sağlamış durumda iki projede; 

bitirme projesi düzeyine gelmiş bir insanın bir tasarım problemini ele alma becerisi, 

onu işleme becerisi, onu nitelikli bir tasarım haline getirme becerisi. Fakat elimizde 

iki tane nitelikli bir durum var, birini diğerine göre daha kıymetli kılacak olan şey ne? 

3’e 2 ayrımında ben kendi argümanımı şöyle koydum: Bozcaada’da proje gerçekten 

Bozcaada kalesi ve onun suyla buluştuğu noktada bir boşluk, bir hendek, hem 

arkitektonik hem yapısal anlamda tek başına duran ve sana veri olarak pek çok 

avantajı kendiliğinden veren bir yapısal durum oluşturuyor. Ve o verileri orada 

becerikli bir biçimde yan yana getirdiğinde nitelikli bir proje yapmış oluyorsun. 

Fakat Ankara’da, Kızılay’ın göbeğinde yapılan projede durum farklıydı. Proje sahibi 

oradaki kent dokusunu incelemiş, buradan yoktan veri var ediyor, bir diğeri ise var 

olan ara şeyleri kullanıyor. Oradaki kentsel dokuyu inceleyerek oradaki yapısal 

modülasyon durumunu çözmüş, oradaki imar düzeni vs.den bir yapı dili oluşturmuş. 
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Bu yapı dilini kör gözün parmağı olmayacak, direkt onun üzerine kurmayacak bir 

yapısallıkla o grubun içine dâhil etmiş ve mekânsal bağlamda o süreklilikleri 

hissettirmiş. Ama kör gözün parmağı değil. Oradaki zekâ şu, ben böyle yaptım böyle 

böyle oldu demeden, onu hissettirebilecek bir yere, bir araya getiriş biçimi. Şimdi 

Bozcaada’daki proje de çok güzel, bu da güzel. Ama o proje eldeki verileri 

kullanmış onun ötesinde bir şey yapmamış. Ama öteki tasarım sürecinde öyle bir şey 

çıkarmış ki, diğerinde hazır olan durumu o zaten kendisi yaratmış. Ve de orda belki 

de kentte çok sık karşılaşabileceğimiz, Bozcaada’da o kadar sık 

karşılaşamayacağımız bir mekânsal problematiği, orda çok bildiğimiz olağan kentsel 

bir durum içinden nitelikli bir tasarım sürecine gidilmiş. Benim için ayrım burada. 

Diğer jüri üyeleri de tamam, bu bir bakış açısı, ama bu projenin ayrı bir lezzeti var 

dediler Bozcaada’daki proje için ve birinci oldu bir taraftan. Çünkü o ikinci olan 

proje, nerdeyse birinci olacak proje, aslında ilk sekize zorla girdi. Zorla girdi 

dememin nedeni şöyle bir şey; yazdığı paftaları okumasaydık, o kadar belirgin bir 

biçimde anlaşılmayacaktı. Direkt mesajlar üzerine kurulu değil ama keşfedilmeyi 

bekliyor. Kimi şeyler vardır, ben, tasarımım vs. bağırır. Kimileri de çok mütevazı 

görünür ama arkada öyle bir zekâ ve onu öyle bir ele alış biçimi vardır ki o 

kendiliğinden çıkar.  

 

U.D.: Bu birazcık da proje konusuyla da ilgili. Bozcaada’dakinin konusuyla, 

Kızılay’daki proje konusunda bile bir puan farkı var. Bozcaada’da kafadan da bir 

şeyler yapabileceği sebebiyle. O zaman buradan da mimari bir projenin de mimarlık 

ürünü olduğunu kabul edilebileceğini söyleyebiliriz. Bina üzerinden anlatın mesela. 

 

B.D.: Bina üzerinden şöyle bir şey söyleyebilirim; ben  Dokuz Eylül 

Üniversitesi’nde de bina bilgisi eğitimi, binaya ilişkin eğitim aldım, mimarlık eğitimi 

almadım mesela. Ben böyle farklı şeylere yarışmacılarla bir araya gelince baktım. O 

beni kesmedi çünkü yarışma dünyası belli ölçekleri ıskalayan bir dünya. Yani 200 

ölçekte kalan projeler ve o dünya ile gerçek dünyanın ölçekleri ve bir araya geliş 

biçimi farklı. Sonra Nevzat Sayın ile çalışınca mesele tektonik ve yapısal şeylere 

dokunma hissiyatı kazandı. Mesela Nevzat Sayın’da çok güçlü tasarım düşüncesi 

olmamasına rağmen, biraz daha arketipal ve kendi doğruları ile oluşturduğu dünyası 
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ile ilgili şeyler var. Ona “postüla” diyor. Onlar yan yana geldiği zaman zaten doğru 

oluyor, zaten doğru olan bir şeyi neden değiştireyim ki gibi bir düşünce var kendi 

dünyasında. Fakat o dünyada mesela göl, ırmak, o, bu gibi yapısallar az sayıda 

üretildiğinde, direkt karşı karşıya kalındığında ve o emekle uğraşıldığında ortaya 

çıkacak nitelikli bir durumun, çok sayıda, hızlı ve bambaşka koşullarda üretime 

geçtiğinde aynı nitelikte olmadığını gördüm mesela. 

 

U.D.: Bunu anlamadım onlar tek başına üretilmek için yapılmışlar.  

 

B.D.: Hayır, tekrar ben o noktaya geleceğim, bunu yapı üzerinde ne anladığımı ifade 

etmek için anlatıyorum. Demek ki dedim,-kendi dünyamdan onu açıklarım sonra- bu 

işler tasarımsal bir dünya ile de ilgili değil. Yapısal anlamda onu iyi detaylarla temiz 

iyi malzemelerle çözümlenmesi ile de ilgili bir durum değil. Açığa çıkardıkları ile de 

ilgili bir durum değil. Kendi mimarlık dünyama girdim. Kastettiğim de şu, biz 

mimarlığın binasal, mekânsal ya da yapısal nesnelerini, niteliğini hep fiziki 

durumların temizliği, titizliği, iyi çözümlenişi ile değerlendiriyoruz normalde. Ama 

kendi mimarlık serüvenimde fark ettim ki bu da asıl mesele değil. Asıl mesela bunun 

açığa çıkardığı durumlar. Bu biraz da mimarlık eğitiminde binaya agmanjlı bir 

eğitim aldığımız için mekân deneyimi yoksunluğumuzdan da kaynaklanarak nitelikli 

mekân nedir, o ölçeği sağlayan, senin o mekânda dolaşırkenki hissiyatlarını sağlayan, 

o atmosferi veren nedir noktasının ıskalandığını hissettim. Bunu “Zoom To 

Atmosfer” kitabında başka türlü yazmış. Bir tane siyah beyaz fotoğraf,  tabi bir 

mekân var, o mekândaki atmosferi tekrardan nasıl yaratabilirim diyor. Ya da o 

kilisenin, kapı kolunun kendi babaannesinin evindeki şeyi çağrıştırmasına kadar 

gidiyor onun dünyası. Ben de bakıyorum, son derece kötü, salaş mekânlarda 

dolaşıyoruz Türkiye’de. Ama nitelikli mekânlar var. Yani fiziki olarak çok nitelikli 

değiller, ama açığa çıkardığı durumlar, ilişkiler, sana verdiği duygular, o mekân 

içinde hissettiğin durumlar açısından nitelikli. Bunu son derece salaş dökülmüş, ama 

bir yaşanmışlığı olan eski bir sokak dokusunda da hissedebiliyorsun, bir gecekondu 

mahallesindeki adamın iki kot arasındaki ilişkiyi çok kelalaka bir biçimde 

çözmesinde de hissedebiliyorsun, ya da son derece bildiğimiz, anıtsal olarak 

etkilendiğimiz yapıların içinde de hissedebiliyorsun. Mesela Cansever enteresan bir 
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örnek. Cansever’in söyledikleri ile yaptıkları arasındaki ilişki her zaman kolay kolay 

çözümlenemez, yapılamaz. Ben o adamın yapılarını anlamak için bol bol dolaşmaya 

çalıştım. Mesela Karatepe Saçakları’nı biliyorsun, onların uçları düşüktür, kırıktır. 

Biz olsak onu düz yaparız. Şimdi bu adam niye bunu yapmış diye düşüyordum. Fark 

ettim ki yerinde, orası aynı zamanda eğimin olduğu araziye oturuyor ve baraj gölüne 

açılıyor. Müthiş bir atmosferi var zaten. Fotoğraflardan o kırıklığın hiçbir mantığı 

yokmuş gibi gelse de o kırıklık düz olsaydı eğer, tamamen altındaki şeylerle beraber 

mekânsal durum üretmeyeceğini hissettim. Mesela o kırıklık, senin insan ölçeğindeki 

ilişkilerinden birdenbire mekânsal durum üretiyor. Düz olsa o üretilmeyecekti.  

 

U.D.: Mekân hissinin de bir beklenti olduğunu söyleyebilir miyiz, fark etmesek de? 

 

B.D.: Evet 

 

U.D.: Burada beklemediğimiz, farkında olmadığımız ama konuya başka bir şey 

katmış, onu kaliteli hale getirmiş bir malzemedir, bir öğedir, bir parçadır. 

 

B.D.: Yani nasıl ‘Lamy’ bize bir şey gösteriyor dedik, o da bizim dünyamızın bir 

aracısı, açığa çıkarıcısı. Biz bir şeyleri açığa çıkarmak için yaptığımızı varsayıyoruz. 

Onun artıları kendi dünyamıza birtakım şeyler katıyor. Mesela Karatepe 

Saçakları’nın, o bir tane saçağın kırılma hissiyatını bir eğitimli göz olarak 

dillendirebiliyorum. Ama başka bir insan, onu hissediyor ama dillendiremiyor 

olabilir.  

 

U.D.: Ben olsaydım nasıl yapardım diyemeyen bir insan bunu istese de söyleyemez 

zaten. Burada bir güzellik var ama nerden geliyor bilmiyorum gibi.  

 

B.D.: Mesela sen: “Şu çıtalar güneşin altında nasıl dönmemiş?” diye de bakıyorsun 

tabiî ki ama hiç kimsenin öyle bir derdi yok. Ama Adana’nın keskin ışığının 

aşağıdaki şeylere kendiliğinden, sıradan bir biçimde düştüğü, gölgelediği gibi bir 

durum oluşturmuyor.  Ama Aynı niteliksel arayışlarını başka yapılarında göremedim 

ne yazık ki. Ama bakarken önyargı ile bakmama durumu oluşturdu.  
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U.D.: Başka bir şey de olabilirdi belki de. 

 

B.D.: Anlamaya çalışıyorsun ve biraz kurcalıyorsun. Mimarlığı da nitelikli kılan 

şöyle bir durum var. Mimar obsesif olarak bizim hiç ilgilenmediğimiz konulara kafa 

yorabilir. Ama o yorduğu durum üzerine öyle bir yapısal durum öyle bir şey üretir ki, 

bizim o ana kadar kullanmadığımız, hayatımızda olmayan, hayatımıza katılmamış ya 

da hayatımıza katılmış olsa da görmediğimiz bir şeyi daha görülür ve daha 

algılanabilir kılar. Bence mimarlığın olmazsa olmaz belli bir çıta durumu olması 

gerekiyor. O çıta üzerinde mimarlık -binadan, yapıdan öte mimarlık olarak ilgili 

kısım- o hayata ne kattı? Söyleyişiler olduğu zaman, şöyle bir soru geliyor; -özellikle 

bu malzeme firmaları ile ilgili sorularda- gelecekte nasıl bir profil çiziyorsunuz, 

mimar olarak ne yapmak istiyorsunuz? Benim temennim, algı dünyamın genişlemesi, 

hayata bir şey katma, hayatımıza yeni bir şeyler katma. Çünkü hayatımıza bakınca 

çok da katlanılabilir bir hayatımız yok. Ama herkes farklı bir şey söylediği zaman 

hayata daha katlanabilir nasıl bir şeyler buluruz? Çok basit bir şeydir ama seni 

rahatlatır, rahatsız etmez. Gelirken mesela, Kuzguncuk’ta o Hamam Sokak’ta 

oturuyoruz, yolda her sabah küfrederek, düşmeme tehlikesi geçirerek ilerliyoruz. 

Hayatımda öyle bir probleme mahal verecek bir şey olmayabilir ve ben bambaşka bir 

şeye kanalize olabilirim. Öyle bir şey aslında bu. Çok ufak şeyler hayatına böyle 

şeyler katıyor. 

 

U.D.: Ben de Kuzguncuk’ta Behlül Sokak’ta oturuyorum, her sabah ben de aynı 

dertle karşılaşıyorum. Teşekkür ederim, ilginç bir kalite tanımı oldu. Kaliteli olanın, 

senin gereklerinin üstüne bir şey koyan bir şeyin kaliteli olması üzerine konuştuk, bir 

mimarlık ürününde de, projesinde de, veya herhangi bir şeyde. Bunlar kalite algısı ile 

ilgili konulardı. Bir de toplam kalite yönetimi ilkeleri ile ilgili şeyler var. Biraz daha 

somut olabileceğini tahmin ettiğim konular. Birincisi şu takım çalışması. Takım 

çalışmasının ve çalışanın katılımı için neler yapıyorsunuz üretim sürecinde? 

 

B.D.: Aslında bu çok taze bir durum. Şu ana kadar yaptığım bütün işleri tek başıma, 

bir büro donanımında yaptım. Benim için aslında yaklaşık bir senelik bir süreç bu. 
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Bu bir senelik süreçte mimarlık okullarına gidip eğitimin içinde olmanın getirdiği 

birtakım şeylerin de katkısı olduğunu düşünüyorum, bir de bizim bu ‘TÜMOB’ ile 

ortak çalışmalar yaptığımız dönemin. Hep ortak çalışmayı öyle bir dünya üzerinden 

kavradım şimdiye kadar. Ama şimdi ofis, mimarlık, kendi yaptığın iş, daha somut 

ilerleyen bir durum var. Ötekinde ise kendi bireyselliğimi koyabildiğim kadar. Peki 

dedim ofiste bu durum nasıl olacak? Ben şimdi kendimi şöyle bir noktaya çekmeye 

çalışıyorum ofiste; bir kere ofise gelen kişilere şöyle bir şey, soruyorum, seni motive 

eden nedir bu dünyada, kendini hangi konularda iyi yapabilir hissediyorsun, hangi 

konularda eksik hissediyorsun? Ne kadar, nereye gitmek istiyorsun? 

 

U.D.: Bunun cevabını herkes verebiliyor mu? 

 

B.D.: Veremiyor. Ama bu soruları şunun için soruyorum. Bir aylık bir deneme 

sürecimiz oluyor. Projeye minimum müdahale bulunacak biçimde projeyi 

devrediyorum ve şöyle bir şey söylüyorum; Bir tasarım fikri, bir şey var, oranın 

verilerini okumakla alakalı, yasal durumlarla da ilişkili, direkt müşterinin senden 

talepleriyle ilgili olabilir. Ya da abuk sabuk birileri tarafından önceden konmuş-

şimdi Kuşadası’nda öyle bir iş yapıyoruz mesela, emlakçılar mal sahibine demişler 

ki burada 48 dairelik şey olur, ama öle olağan bir durum yok ama olursa şöyle olur 

gibi bir durum oluşturmak zorundasın- farklı farklı durumlarla ilgili olabilir. Şimdi 

bunun üzerine fikirler üretiyoruz ve diyorum ki herkese açık bir durum var, herkes 

öyle bir katkıda bulunabilir. O dünyadan başlıyor. Sonrada insanlara alabildiği kadar 

sorumluluk vermeye çalışıyorum, almak istediği kadar. Kimi diyor ki her şeyi 

yaparım ben, karışma diyor mesela. Ama fark ediyor ki belli noktalarda boğuluyor. 

O zaman ben devreye giriyorum. Mümkün olduğunca insanları tanıma ve bu bir 

aylık süreçte biraz serbest bırakıp bunların proje ile nasıl mücadele ettiklerini, nereye 

kadar gelebildikleri gibi konulara girmeye başlıyorum. Oradan geri dönüşlerle de; 

“Ben bu işin içine ne kadar girmeliyim”i sormaya başlıyorum. Yalnız şurada kritik 

bir durum var, ben geri çekilip yönetici formatındaki bir pozisyonda durmuyorum. 

Hala tasarımın içinde duruyorum ve hala oturup çiziyorum. Ama buradaki ortak 

çalışmadan kastedilen şeyin, o istediğim kalitenin ya da projede istediğimiz şeyin de 

sürdürülebilir olmanın mekanizmalarını nasıl üretebiliriz diye baktığımda şöyle bir 
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çatal oluşuyor. Birincisi, bir kişi bir katkıda bulunabilir, öyle bir kapı var o kişinin 

kendi dünyası ve ilgisiyle ilgili. Oradaki her tür şeyi anlamaya ve tartışmaya çok 

açık duruyorum. İkincisiyse; önümüzdeki sürece bakıp o süreci mümkün olduğunca 

tasarımsal birtakım şeyleri kaybetmeden, bizim için önemi olan noktaları 

kaybetmeden projenin o süreçte ilerlemesi. Bazen belli noktalarda set koyuyorum. 

Diyorum ki; bu konularda bir şeyiniz varsa, bırakıyorum, çalışın, getirin konuşalım, 

ama süremiz bu. Aslında kişilere özel, o projeye özel ve o şeye özel, dıştan katkıya 

çok açık bir pozisyonda durmaya çalışıyorum. Ama o kattı istenilen, beklenilen 

düzeyde bir katkı olamıyorsa da yüklemiyorum. Şimdi şöyle bir pozisyon oluşuyor, 

ilerlemek ve bir şey yapmak isteyen için bir kulvar var, açık. Bir şey yapmak 

istemeyen için giderek meselenin çizen kısmında kalan bir durum oluşuyor. Ben her 

zaman gelenlere de şunu söylüyorum, ben proje çizen adam, teknik ressamlık yapan 

adam isteseydim teknik ressam alırdım, daha ucuz ve daha ekonomik. Hâlbuki 

mimar almamızda şöyle bir durum var: Bizim yaptığımız ve algıladığımız dünyayı 

kavrayacak ve onun içinde kendi pozisyonunu üretecek ve beklenilen süreçte onu 

şeyini sağlayacak. İşte herkes bir proje götürüyor, mesela herkese iki üç tane proje 

vermiyorum. Ben de işin içinde duruyorum ve araçlarını onlara bırakıyorum. 

Diyorum ki, süreci sen programla. İki yol var ya sen beni çalıştırırsın ya ben seni 

çalıştırırım. Bir yol şu; mesela öyle bir program oluşturur ki, şu şu noktalarda 

sorunlarımız var ve bunu konuşmamız lazım, beni aşıyor, bunu siz çözün ve bana 

verin, der. Ya da ben takip edip, bunları o söylemiyorsa ben söylerim gibi bir şey 

oluşturuyorum ki herkes içinde yer almak istediği kadar sorumluluk alabilsin.  

 

U.D.: Peki, eğitim olarak işliyor mu bu takım çalışması? Olabiliyor mu? 

 

B.D.: Deniyorum. Şimdiye kadar üç kişi ofiste, iki arkadaşımız burada, bir tanesi 

çok iyi. Şöyle bir durum oluyor açık bir biçimde söylersem, kişilerin kişilik yapıları 

ve eğitimde kendilerine biçtikleri rolle çok bağlantılı olarak kendilerine aşırı 

yüklenme pozisyonuna bir kişi düştü. O böyle kaldırabilirim zannetti ama 

kaldıramadı, bir bocalama devri geçirdi. Ama sonra fark ettik ki iyi bir durum oluyor. 

Yani kendisiyle ilgili bir süreç. Kimse kendini yeterince tanıyıp birtakım şeyler 

oluşturmadığı için o süre de insanların kendilerini görüp değerlendirmeleri için bir 
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fırsat oluyor. Biz çok büyük bir ofis değiliz. Elimizde çok iş yok. Çok fazla üretken 

olacağız diye ve fazla iş alalım diye sağa sola da saldırmıyoruz. Beni motive eden 

şey burada iş olması değil. Yani sabahların köründe geliyorsa bu işi iş olarak değil 

de hobi gibi keyifle yaptığını göstermeli ki bu bizi motive etsin. Benim derdimse 

herkesin kendi motivasyon bileşenlerini kavrayıp -benim de bir motivasyonum var 

çünkü- proje içinde motivasyon rolleri paylaşmak. Çünkü ondan alacağım 

motivasyona bağlı olarak biz bir şey veriyoruz ve alıyoruz. O kuru kuruya bir iş 

haline dönüşüp çizilecek bir durum, belirlenmiş bir şeyi geçirecek bir şey olmaya 

başladığı zaman birçok ciddi angarya haline dönüşüyor, sıkıntılı bir süreç oluyor. 

Zaten hiçbir katkı beklenmiyor. O yüzden benim için nitelik veya kaliteli durum, 

herkesin motivasyonunu belli bir gerilimde, noktada tutan ve kendi içindeki süreçte 

doğurduğu değerleri ve de bir şeyleri varsa onları kaybetmeden ilerleyen olmaya 

başlıyor. Çünkü kaybetmeye başlıyorsun. O, bu, malzeme, fiyat demeye başladığın 

zaman bir şeyler elinden gitmeye başlıyor. Ya da alınmaya çalışılıyor. Biz elimizdeki 

değerleri, ürettiğimiz şeyleri farkında olarak sürekliliğini sağlayabilecek methodlar, 

tüm değişkenliklere rağmen ayakta kalabilen bir durumlar oluşturursak eğer -bunu 

boş bir vaktimizde sana projeler üzerinden de anlatırım- başarılı olabiliriz diye 

düşünüyorum. O yüzden kişilerin motivasyonunu önemsiyorum. Onların kendi 

motivasyonunu kurmasını önemsiyorum ve kendilerini keşfetmeleri için, bu olanağa 

bağlı olarak da geliştirmeye çalışıyorum.  

 

U.D.: Nasıl oldu, etkin bir şekilde devam etti mi, tekrar soruya dönüyorum, başa. 

Oluyor mu? Yoksa daha deniyor musunuz? 

 

B.D.: Deniyoruz, ama şöyle bir şey söyleyebilirim; üç kişi üzerinde yürüme söz 

konusuysa bir kişide oldu. O da şimdi burs kazandığı için Erasmus’la yurtdışına gitti, 

okumak için, tam olduğu bir aşamada. Buraya girdiğinde böyle bir durumun olup 

olmayacağı belli değildi, sonradan çıkan bir durumdu. Mesela orda bir bedel ödedik. 

Ben de ödedim, o da ödedi. Projelerin uzaması anlamında ödedik, birbirimizin 

dünyasını anlamama anlamında ödedik. Ama sonuçta birbirimizi tanıma fırsatımız 

oldu ve sürekliliği sağladık. Bunu şunun için söylüyorum, Gri Gandalf’ın Ak 

Gandalf’a dönüşmesi gibi, o çukura düşeceksin… Biz onun bedelini o yolda ödedik. 
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Birbirimizi tanıdık, kendimizi denedik, anlaşamadık anlaştık, anlayamadık daha 

sonra anladık vs. Bir tanesi nötr durumda duruyor. Bir tanesi için daha erken 

söylenebilir. Ama benim içinse bu, peşinden gidilmesi gerekli yol olarak görünüyor 

hala. Yani metalürjik olarak vazgeçilmeyecek bir durum olarak görmüyorum. Bunu 

neden önemsediğimi de söyleyeyim. Kimi ofislerin olanakları, koşulları vs.leri 

bizlerden daha iyi olabilir. O bürolar insanları başka yönlerden motive edebilir. Para 

yönüyle motive edebilir, çalışma koşulları anlamında motive edebilir vs... En 

azından ben burada insanların eksikliğini hissettiği durum ile koşullar arasında denge 

kurmaya çalışmak durumunda olduğum için ve ben şuanda neden keyif alıyorsam, 

neler beni keyifli kılıyorsa, o keyifli olanı sürdürebilecek ve buna katılabilecek 

insanları içine alarak ancak onu sürdürebilirim.  

 

U.D.: Ofisiniz yürüyor ve projeler üretiyorsunuz sürekli. İyi oluyor, kötü oluyor, bir 

yandan aksamalar oluyor, buradaki kalite problemlerini değerlendirmek için ölçme 

ve değerlendirme çalışmaları yapıyor musunuz? Bunun karşılığı istatistiksel 

çalışmalardır. İstatistik biliminden yararlanırlar. Bu olamıyor maalesef bizim 

üretimimiz içerisinde. Ama bunun daha alt bir şeyini ölçüp değerlendirebilirsiniz, 

herhangi bir şey.  

 

B.D.: Şöyle bir şey var, onu söyleyebilirim; şu ana kadar denemedim. Ama pişman 

oldum ve bundan sonraki projelerde yapacağım. Biz bu işe gönül bağıyla yaptığımız 

ve henüz tam profesyonelleşemediğimiz için, bu işi mimarlığın o heyecanlı tarafları 

için iş olarak profesyonel olarak yapıyorum diyen adamlara göre beceremediğim bir 

durum var ve becermek gerektiğini hissettim. Bir projemiz var şuanda 

Büyükçekmece’de, onunla uğraşıyoruz. Yaklaşık bir senedir çalışıyoruz. Fakat 3 

tane proje oluşturduk. Bir takım veriler çok ciddi değişti. Mesela projeyi dubleks 

daireler üzerine kurduk, dediler ki biz dubleks istemiyoruz, şöyle istiyoruz böyle 

istiyoruz. Pazar payını değiştirdiler. Ve çok iyi bir proje oluşturmuştuk, o projenin 

kıymetli noktalarını elimizde tutarak nasıl değiştiririz dedik. Belediyeye gittik, 

belediyeye anlattık derdimizi. Belediye ile hır-gür, yaklaşık altı aydır belediye ile 

hır-gür durumundayız. Daha avan projemiz onaylanmadı. Fakat biz sürekli projeyi 

çalışıyoruz ve ben o projeden çok ciddi zarar etmiş durumdayım, adam-saat 
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anlamına. Çünkü bir kişi sürekli onunla uğraşıyor. Biz demişiz ki sözleşmede bu 

projenin ön tasarım şeyi budur, süreci de budur, bu süreç bu kadar sürer vs. Fark 

ettim ki bizden kaynaklanmayan, bizim proje ağırlığımızdan kaynaklanmayan ama 

değişen koşullar, müşterimizin bakışı vs.den kaynaklanan durumlarda, bir, sözleşme 

bazında bunun önlemini almamışım. İki, süre olarak da, bu süreyi çok şey 

kullanmışım, proje iyi olsun diye hep vermişiz.  

 

U.D.: Mimarlığın heyecanlı tarafında kalmış her zaman süreç. 

 

B.D.: Evet, şuanda bu projeden zarar etmiş durumdayım ve başka projeler 

aracılığıyla kapatmaya çalışıyorum.  

 

U.D.: Ne yapmanız gerekiyor? Sözleşmeyi bıraktım bir kenara, süreç bazında.  

 

B.D.: Bir kere benim şuanda ölçmek istediğim ama ölçemediğim bir durum var. Ben 

bu projeye kaç adam-saat vakit ayırmışım, kaç saat çalışmışım. Bunun karşılığı olan 

bedeli, zararımı ölçemiyorum, onu ölçmem lazım. Bundan sonra nasıl bir yol 

izleyeceğim dersen, hangi projeye, her projede kim çalışıyorsa kaç saat çalıştığımız 

ve hangi işe ne kadar vakit ayırdığımızı ben kâğıt üzerinde yazılı olarak görmek 

istiyorum.  

 

U.D.: Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Şu projeye şu kadar saat çalışılmış, bunun 

karşılığında bu kadar kazanılmış diye elinde bir şeyler olacak bir süre sonra. Bunu 

nasıl değerlendireceksiniz? Ne yapacaksınız ondan sonra? 

 

B.D.: Oradan yola çıkarak şöyle bir şeye varmaya çalışıyorum. Peki, ben normalde 

proje sürelerini neye göre belirliyorum, bunun karşılığı olarak sözleşmede ne gibi 

rakamlar yazıyorum ve rakamlarda neleri tutuyorum? Mesela oda koşullarına göre 

koyuyorsun, sonra onlar iniyor  %50-%60’lara, sonra, evet ben bu işi yapmak 

istiyorum, diyorsun. Gözünü karartıp giriyorsun. Gerekiyorsa ben çalışırım gece-

gündüz diyorsun, ama o o kadar kolay olmuyor. Çünkü sen belli bir yıpranma 
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boyutundasın. En azından geri dönüşlerde, bunlar yansıyacak, deneyimsel durumun 

bilgiye nasıl dönüşebileceği ile ilgili. 

 

U.D.: Web tabanı yapıyorsunuz ölçerek. Daha sonra her seferinde oradan alıp 

değerlendirirken bir sonraki adımı onla atıyorsunuz.  

 

B.D.: İşte hangi boyutta kaç metrekare proje ile uğraşmışız, hangi ölçekte işler var 

ve bunun uygulama projeleri için, avan projesi için, tasarım süreci için vs., buna ne 

kadar vakit ayırmışız. Geri dönüşleri hangi noktalarda yaşamışız ve o noktalarda 

hangi çalışmaları tekrar yapmak zorunda kalmışız. Onlar ne kadar iş üretmiş, çizim 

olarak ne kadar iş üretmiş, problem olarak ne kadar problem üretmiş gibi. En 

azından şöyle bir şey yapsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Yeni sıfırdan bir 

proje geldiği zaman projenin şu veremediğim olası istatistiklerini önceden 

görebileceğim kendime bir takım marjlar isteyebilirim, zamansal olabilir. Mesela 

diyebilirim ki şu şu koşullar nedeniyle uzamalar olduğunda projeler için şu şu şu 

süre ek süre olarak istenecektir ve ortalama olarak, adam-saat olarak, şu şu şu durum 

olacaktır, diye not düşebilirim. Mesela sen her şeyi çiziyorsun, bitiriyorsun, 

şantiyeye gidiyor iş. Burada birkaç tane müşterimizin başka bir mimarla başlayıp 

belli bir noktaya getirdikten sonra o gittiği için bizden projemin devamında 

kontrollük yapmamızı istediği bir durum oluştu. Ben de etik olarak mimarın 

çizgisine dokunmadan, yaptığı işe dokunmadan, onun mimari açıdan hiç 

değerlendirmeden koyduğu gibi nasıl olurla ilgili kısımlarda, son derece teknik, işte 

o detay şöyle çözülürse şöyle problem olur, isterseniz o detayı şöyle çözün, çok basit 

bir şey var, gibi değişimlerde bulundum. Adamlar malzemeleri değiştiriyorlar. 

Malzemeler değişince bütün detaylar değişiyor. Fark ettim ki, biz mesela çizimler 

ürettik onlara ve onlar zamanında projeyi, uygulamaya başlamadan önce yapmaları 

gereken keşiflerle ilgili durumları iyi etüt etmedikleri için ve finansal açıdan daha 

sonra proje çok şiştiği için belli kalemlerde azaltmaya gidiyorlar. Fakat öyle bir 

azaltmaya gidiyorlar ki, azaltmaya giden öyle yollara başvuruyorlar ki, senin 

yaptığın her şey çöp oluyor. Yani sen fikir üretmişsin, detay üretmişsin, iyi işler 

üretmişsin, öneriler sunmuşsun. Öyle bir zurnanın zırt deliği oluyor ki ve sen 

ürettiğin her şeyi çöpe atıyorsun. Bu nasıl bir deneyim oluyor, sen diyorsun ki 



 92 

projede size nasıl bir uygulama projesi çizelim. Mesela müşteriye göre uygulama 

projesi çizmem gerektiğini biliyorum artık. Diyorum ki siz ne kadar isterseniz biz 

çizeriz, malzemeleri önceden belirlemek suretiyle de çizeriz, markalarıyla vs. Ya da 

öyle bir çizeriz ki daha sonra çıkacak proje değişikliğine uygun olacak yeniden detay 

üretmek gerekebilir ya da belli firmaların daha sonra belli firmalardan alınan şeylere 

göre revize etmemiz gereklidir. Çalışma yöntemine bağlı olarak çizim metalürjisi 

geliştirmek gibi noktaya gelmeye başladım. Neden, bizden bir bilgi istiyorsanız bu 

bilgiyi biz üç bilinmeyenle başka türlü çözeriz, üç bilinmeyen değiştiğinde başka 

türlü çözeriz. Ama bizden bu hizmeti bekliyorsanız, bu hizmeti de çöpe atmamanız 

gerekiyor. Zamansal açısından çöpe atmamız lazım, ayrıca bana boşu boşuna para 

ödersiniz. Biz çizeriz ve ben bunun önlemini alabilirim, en azından böyle anlatmaya 

çalışıyorum. Ama hani parasını veririz, böyle yapacaksınız’dan da kendimizi 

kurtarıp, biz hamallıklarla uğraşmayalım, işimizle uğraşalım la ilgili önlemleri 

alabilmek için bu tür ölçme şeyleri. 

 

U.D.: Peki, bunları ölçmek için belirlediğiniz kriterler var mı? Şunları şunları 

ölçmeliyim ki düzeltebileyim gibi, var mı öyle şeyler? Adam-saat dediniz mesela, 

bunu ölçeceksiniz. Kriterler var mı böyle? Birkaç tane söylediniz siz biraz önce de 

tekrardan böyle nokta nokta sormak istiyorum.  

 

B.D.: Projeye başlarken hangi verilerin eksik olduğu, önemli bir şey.  

 

U.D.: Bu nasıl ölçülür? Ben yapılmış bir iş üzerinden ölçmekten bahsediyorum. 

Olağan bir işi ölçüyorsunuz. Olan şeylerin nesini ölçersiniz ki onlar sana diğer 

projede başlarken veya diğer işlerini yürütürken veri olarak dönsünler? Adam-saat o 

projenin yapım sürecinde geçen senin emeğinle ilgili bir ölçüm şeyi. Başka, 

atıyorum, kaç tane çıktı için kartuş harcamışsınız, süreçte olduğu için, ne kadar 

kullanmışsınız, ne kadar yol yapmışsınız vs. Bunun gibi şeylerde bahsediyorum. O 

süreçte giden ne varsa, ne harcadıysanız, ne kullandıysanız onların ölçülmesi. Böyle 

kalemler var mı şunları ölçeyim dediğiniz? 
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B.D.: Proje bazlı oluşuyor onlar, yani yapılmış olanın üzerinden proje bazlı oluşuyor. 

Yeniden başlayacak olanlarda bir kere kendi çalışa sürecini tarif etme ile ilgili çok 

ciddi bir şey var. Bizim işimiz sadece baştan sona kadar giden bir durum değil. Ara 

şeyleri de kapsıyor ya, mesela ön tasarım çalışması yapıyorsun, sunuyorsun. Kabul 

ediliyor, edilmiyor başka bir çalışma yapıyorsun, kabul ediliyor, devam diyorsun. O 

belli bir proje aşamasına geliyor, onaylar alarak bir sonraki aşamaya geçiyorsun. 

Anladım ki onay alma mekanizmalarındaki, mesela neyin onayı alınacak? 

Tasarımsal bir onay mı, malzeme kararlarına bağlı bir onay mı, teknik durumlara 

bağlı bir onay mı vs. Bunların aktörleri kimler? Bazen bunların aktörleri gerçekten 

bizim mühendislik hizmetlerine bağlantılı konular oluyor ve onlar zamansal olarak 

ekstra. Çünkü hala ilerleyen aktiviteler olduğu için onu denetlemen lazım. Bu kadar 

sürede, şu şu şu konuların belirlenmesi lazım. Orda işte problemin zorluğu, yani 

tasarım problemin zorluğu devreye girmeye başlıyor. Son derece basit düz bir 

arazide, iç deprem sorunları yok, o sorunu yok, bu sorunu yok, projeyi yaparken 

başka türlü yaklaşıyorsun. Diyorsun ki mesela, o Büyükçekmece deki projede zemin 

kötü. Gerçekten sağlam zemin kaç metre aşağıda? Bize önceden zemin etüdünün 

yapılması gerekiyor. Hatta o kadar kapsamlı bir durum oluşuyor ki, metrekare 

büyüklüğüne bağlı olarak, diyorsun ki bu projenin proje müdürü kim, nasıl 

uygulayacak bunları. Yani nasıl bir metalürji? Mesela müşteri de diyor ki sana, 

bunun proje müdürü yok bitsin proje ona göre bakacağız, belki dışarı vereceğiz, 

belki kendi bünyemizde çözeceğiz. Mesela bu bir kara delik. Dedik ki projemizde, 

eğrisi doğrusuna denk geldi, zemin kötüyse bodrum yapmak zorundayız, aksi 

takdirde zemin iyileştirmesi yapmak zorundayız. Madem bodrum yapıyoruz, 

bodrumlar kullanılmayacak konut bazında, onları otopark gibi kullanalım, fakat 

böyle küçük küçük bloklardan oluştukları için bunları tek tüplerle birbirine 

bağladığımız bir sistem geliştirdik. Çalışma grubundaki Avusturyalılar dediler ki, 

küçük küçük yapmak çok pahalıya mal olur, tek bir yerde çözün. Fakat sen öyle bir 

doku çözmüşsün ki, tek bir yerde yapamıyorsun ve bu bütün sistemini alt-üst ediyor. 

Biz bu sistemin neden ekonomik olduğu üzerine bir ay çalıştık. Çizimler ürettik, 

animasyonlar ürettik, hareketler ürettik, mühendislere gönderdik, mühendisler ayrı 

hesap yaptılar zemin etüdü vs. Hiç yokken tek bir problem, bütün tasarımı 

etkileyecek bir nokta üzerine bu kadar uğraşıyorsun. Bu tamamiyle arazinin 
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zorluğundan kaynaklanan bir durum. Burada şöyle bir şeyin devreye girmesi 

gerekiyor, nasıl ölçeceksiniz? Ben öğrendim ki bir ay kaybediyoruz en az. 

 

U.D.: O zaman tahmin edilmeyen konular yüzünden her projede kaybedilen süre 

diye bir kaleminiz var mesela.  

 

B.D.: Evet. Veri eksiliğinden mi kaynaklanıyor, yoksa bunlar fikir değişikliğinden 

mi kaynaklanıyor, yoksa yasal ve yerel durumlardan mı kaynaklanıyor? Mesela her 

problemin çözüm yeri farklı. Diyorsun ki bu imarlı ilgili bir durum, siz bu durumu 

çözmeden biz bunu yapamayız. Bir kere bu çözülüp gelinecek deme şansın var. Hele 

siz bir çalışın, biz onları ikna ederiz denildiğinde o zaman bir risk şeysi koymam 

lazım. Bu çalışmayı yaparız ve bu metrekaredeki proje için bu kadar vakit ayırmamız 

gerekiyor, ama siz bunu istediğinizde tekrar buna yeniden başlayacağız. Orasını 

burasını ezip büzüp yeniden yapacağımız bir durum yok dememiz lazım. 

 

U.D.: Peki, şöyle, bir şeyi ölçüyorsunuz, mesela adam-saati ölçüyorsun vs, sonradan 

çalışanları performansları hakkında bilgilendiriyor musunuz? 

 

B.D.: Küçük değerlendirmeler yapıyoruz. Düzenli toplantılar yapmıyoruz. Fakat 

şimdiki deneyimimle, düzenli toplantılar yapmaya ihtiyacımız var. Ama ben direkt 

belli konulara bakıp belli konularda yönlendirebildiğim ve duruma göre yaklaştığım 

için bunları standartlaştıramıyorum. Haliyle projenin sürecinde girdiğim belli 

dönemler oluyor içine. O gibi durumlarda beraber değerlendirmek gibi bir durum 

ortaya çıkıyor.  

 

U.D.: Projenin geldiği durum mu onun oraya getiren? 

 

B.D.: Projenin geldiği durum değil de hani çalışma yöntemimizle. Diyoruz ki, bak 

ben bu bu konuları sana bıraktım ama bu bu konular bu şekilde çözülemiyor. Bunu 

çözmek için bir önerin var mı? Bunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz, böyle karşılıklı 

bir durum. Şöyle bir durum oluyor tabi ki, çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun, 

anlatıyorsun, ediyorsun, notlar alıyorsun yanında, notları veriyorsun. Bunlar ayrı 



 95 

oluyor. Bakınca projeye hala onlar devam ediyorsa ha bir dakika, bir, demek ki 

iletişimle ilgili bir sorun var, iki, yapan kişinin dikkati ile ilgili bir sorun var 

diyorsun. O noktadaki problemi çözmek için, işte o zaman konuşuyoruz.  

 

U.D.: Bu problem çıktıktan sonra yapılan bir şey. Mesela önceden, atıyorum 

arkadaşım Unilever’de çalışıyor, altı ayda bir performans değerlendirme toplantıları 

var. Kendi yöneticisiyle, takımıyla gidiyor, sen şöyle şöylesin, şunlarda eksinsin, 

şöyle yapmalısın gibi, bununla ilgili bir şey. Siz böyle yapamazsın mesela, proje 

bazlı yapabilirsiniz. Projenin şu ana kadar geldiği aşama, ön projeyi teslim ettik, hani 

bunun adı bu da olmayabilir, ya gel işte oturalım vs. gibi. 

 

B.D.: Öyle şeyler yaptık. Ara teslimlerde kriz dönemlerimiz oldu. Onlardan sonra 

toplandık. 

 

U.D.: Ama yine de problemden sonra oldu.  

 

B.D.: Evet, problemden sonra oldu. Ama projenin ölçeği ile de çok ilgili olduğunu 

düşünüyorum. Çünkü küçük krizleri önceden atlamanın şöyle yolları oluyor: 

Çalışma yöntemi içersinde sen zaten o diyalogu kurduğun için oluyor. O sorunun 

çıkma sebebi de şu, orda yanıltıcı olan şey kişi oluyor, müşteri gibi. Mesela kimi 

müşteriler yaşamak istediği ama yaşayamayacağı evler tarif edebiliyorlar. Aynı 

şekilde çalışan da yapmak istediği ama yapamayacağı gibi şeyleri talep edebiliyor, 

bizim çalışma yönteminde. O zaman ne oluyor, sen o alanı terk etmiş oluyorsun ona 

ve o kaldıramayacağı bir yükü kaldırmaya çalışıyor. Haliyle o şey de olmuyor, şimdi 

o noktada olmuyor. Haliyle bizim bu tanımlı süreçte, benim üzerime aldığım 

görülmeyen riskle, sorunlar çıktıktan sonra konuşmak zorunda kalınıyor. Bu 

bahsettiğim zamanda kişileri tanıma hali,  zamanla belli bir periyoda oturmadan 

sonra çok daha kolay diyalog sağlanabilir bir hale geliyor. Bu hesabı yalnızca 

kendime veriyorum önce. Çünkü şuanda oluşan şeylerin en büyük sorumluluğu 

bende olduğu için, şimdi kendimde onun muhasebesini yapıyorum. Sonra 

gerekiyorsa da bunu belirtiyorum. Ama şöyle bir durum var, bu benim projeyi 

tanıma süreci diye kastettiğim durum var ya, mesela bizim takım çok kişili bir durum 
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değil, sürekli sirkülâsyonu olan, deneyimli bir durum değil. Öyle olmadığı için, 

haliyle bazı soruları yanıtlamak için erken. Neden? Çünkü ben bazı şeyleri gördükçe 

buradaki çalışma yöntemine bağlı olarak bu yöntemleri geliştireceğim. Daha çok 

deneme aşamasında olduğumu söyleyebilirim. Ama şöyle durumlar oluyor çalışmada; 

belli şeyleri gözlemliyorum, çok basit şeyler var. Yapılan hatalar yapılabilir, insanlar 

kaldıramayacakları yükü kaldırabilirler, her şeyi yapabilirler. Ama belli şeyler 

çözümlendikten, belli şeyler bir açıklığa kavuştukta sonra hala birtakım şeyler 

sürekliliğini koruyorsa kişilik bazlı durumda, işte o zaman bu mesele bitmiş oluyor, 

kişiye performansı aktarma konusunda düşün. O zaman, bir-iki ay denemeden sonra 

diyorum ki, ben seni serbest bıraktım, projeyi açık bir alanda yaptım, projenin şu şu 

noktalarına kadar girdim, şu noktalarına kadar girmedim. Bunlar ne kadar senin 

tercihin, ne kadar zorunda kaldığın durumlar. O bir savunma yapıyor tabi ki, durumu 

açıklıyor. Peki, bundan sonra nasıl devam etmek istersin, böyle mi böyle mi, bunun 

için de bir şey tanıyalım mı? Evet ya da hayır, peki o zaman böyle ilerliyoruz. Evet 

denen konularda yeniden teste tabi bir durum oluşuyor. Fark ediyorum ki, birkaç 

şeyden sonra olmuyorsa hemen ben kontrole alıyorum. Büyükbabam bize bir hikâye 

anlatmıştı, hep kafamda o vardır; üç kuruşluk uşak, beş kuruşluk uşak, bir liralık 

uşak. Üç tane uşağı varmış bir adamın, arkadaşı “Neden üç tane uşak var?” diye 

sormuş. “Hepsi farklı” demiş adam. “Ne farkı var?” diye sormuş. “Şöyle göstereyim 

sana” demiş, üç kuruşluğu çağırmış. Demiş ki “Evladım ben yarın Antalya’ya 

gideceğim, bana uçak bileti al.” “Peki, efendim” demiş ve gitmiş. Beş kuruşluk uşağı 

çağırmış. “Ben yarın Antalya’ya gideceğim bana uçak bileti al.” demiş. Uşak “Hangi 

havaalanından alayım? Hangi havayollarına alayım? Sabah mı, akşam mı 

gideceksiniz?” diye sorular sormuş. Sonra adam bir liralığı çağırmış. “Yarın 

Antalya’ya gideceğim, bana uçak bileti al.” Demiş. Uşak demiş ki “Yarın sabah mı, 

öğleden sonra mı, hangi saate alayım?  Hangi havalimanına, hangi havayollarına 

alayım? Tercih ettiğiniz bir şey var mı, koridor mu olsun?  Kendi arabanızla mı 

gideceksiniz, aracınızı hazırlayalım mı? Kendiniz mi kullanırsınız, biri mi bırakacak 

sizi?” vb. böyle bir ton soru sormuş. Demiş ki “Gördün mü farkı?”. Ben, bu kalite 

yönetim meselesini, kaliteyle ilgili meselenin tamamiyle yönetimle ile ilgili, çok 

temel bir konu olduğunu düşündüğüm için, yönetimi bir ara düşünmüştüm yapı 

merkezinin. Ya, hiç olmadığı kadar yöneticilik kitabı var. Ama sonradan anlıyorsun, 



 97 

tamamiyle iletişime dayalı bir durum olduğu için ve o da insansa, haliyle çok farklı 

metalürjiler geliştirmek zorundasın ve bunlar kişi bazlı oluyor. Ama burada şöyle bir 

durum oluşuyor, mesela biz küçük ölçekliyiz ve kişilerle bunu kurabiliriz. Ama 

ölçeği büyüdüğünde iş, kişilerden çıkıyor, sisteme giriyor ve sisteme uyum sağlama 

veya sağlayamama, o sisteme uyan veya uymayan gibi bir durum oluşmaya başlıyor.  

 

U.D.: Yada şöyle oluyor, burada fikir vermem doğru mu bilmiyorum ama, altların 

oluyor. Takım liderleri oluyor, yukarıda yöneticiler takım liderleri oluyor. Takım 

lideri uğraşıyor artık, alttaki beş kişinin durumuyla, yöneticisi o oluyor. Küçük 

yöneticiler elde edebiliyorsun, yani yöneticiden yöneticiye. Şöyle diyor çünkü kalite 

yönetimi, ya da Kaissen: İnsanda problem yoktur, problemlerin %97’si yönetimden 

kaynaklanır. Bir sonraki soruya geçiyorum. Tasarım sürecinde kullanılan 

methodlarınız var, bu methodların sürekli geliştirilmesi hakkında neler 

düşünüyorsunuz? Yani burada konu methodlar değil, sürekli geliştirme isteği, arayışı, 

her şeyde. Maket, 3d, bir sürü müşteri görüşmelerinden tut da, başka şeylere kadar, 

ne varsa. Böyle sürekli bir geliştirme isteğiniz, amacınız, çalışmanız var mı? 

 

B.D.: Ona ne kadar sürekli değişen demek doğru bilmiyorum ama, sürekli gelişen 

anlamında söylüyorum. Sürekli değiştiği kesin ve gelişiyor mu ondan emin değilim. 

Kastettiğim durum şu, biz bir şeyler yapıyoruz, kendi tasarımsal fikirlerimizi 

oluşturuyoruz ve o duruma nasıl yanıt üreteceğine kafa yoruyoruz. O yanıt 

oluştuktan sonra, o yanıta bağlı olarak, kime anlatacaksın, kimler yapacak, ne olacak 

gibi, dışındaki diğer aktörlere bakıyorsun. Onun coğrafi durumu olabilir vs. 

Diyorsun ki, nasıl bir metalürji izlemeliyim, bu projenin sağlıklı hayata geçirilmesi 

için? Mesela Antalya’da proje yaptık bir tane, tek tip verdik. Bir tanesi Belek’teydi, 

şu golf şeylerinin olduğu yerde. Bir tanesi çok daha rahat bir alandaydı. Şimdi dedim 

ki, şuanda elimizde bir durum yok. Ellerinde araziler var, bu arazide ne yapacaklarını 

bilmiyorlar. Çünkü imar durumu birtakım olasılıklar doğurmuş. Fakat orda da herkes, 

işte oradaki belediyenin yönetimi nedeniyle standart böyle şeyler üretiyor, tek tipe 

inmiş ve satılmıyor. Adamlar da diyor ki, bu arazi arazi olarak kıymetli ve bir şey 

yaparsan kıymetli, yapacağın şeye bağlı olarak da durum bu. Diyorlar ki bir 

tasarımsal durumla bir fark yaratılabilir. Şimdi bunu bizim çalışmadan söylememiz 
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mümkün değil, bu projeye özgü bir durum. O zaman diyoruz ki, size şöyle bir 

metalürji geliştirelim sizinle çalışmada. Siz bir takım araştırmalarınızın 

projeksiyonunu kurmaya çalışın. Bu yerle ilgili, bu yerin geleceği ile ilgili, bu yerin 

ülke politikasındaki yeri ile ilgili durumlarına bakın, yerel bir durum da var bizi aşan. 

Biz de bu ve benzeri durumlarda nasıl örnekler yapılmış, neler yapılmış, bunu 

araştıralım. Ama hemen size bir şey çizmeyelim, hemen bir şey oluşturmayalım. Ve 

gerçekten biraz tartışalım ve şey oluşturalım, bir şeyler biriksin yani. Ve bunun için 

biz 2 ay zihinsel bir çalışma yaptık, veriler topladık, onu yaptık, bunu yaptık, ama 

hiç projeye ilişkin bir şey yok, projesel durumlar da yok. İmar durumları vs.ler var 

ama bize projeyi inşa ettirecek, projenin hayata geçmesini sağlayacak birtakım 

fikirler üretilebilir mi? Orda çevrede yapılan projeleri gezip onları analiz ettik, bir 

şeyler yaptık, aynı yerde Mehmet’lerin teğet iki tane projesi var, onlarla gittim 

konuştum. Her şey çok umutsuz görüyor. Mesela o umutsuzluk benim umudum oldu. 

Aradan 2 ay geçti ve dedim ki şimdi siz bizden ön projeyi istiyorsunuz, biz 

hazırlayacağız, o projeyi de şu fikirler üzerince kurabiliriz. “Aa çok enteresan, 

bölelim bunu o zaman” dediler. Fakat bunun hayata geçip geçmeyeceği belli değil. 

Burada nasıl bir yol izleyelim, biz size bu çalışmaları yapalım, bir sözleşme 

yapmayalım, bilmem ne yapmayalım ama bu çalışma hayata geçerse şöyle bir yol 

izleyelim. Diyelim, biz ön fikir verelim ve bunun karşılında projenin bedelini alalım 

gibi. Benim derdim hep şöyle, genel durum içerisinde, o genel bir çerçeve var ki seni 

o tutuyor. Diyelim ki bir fikir projesi verdik ve bedelini de aldık. Adamlar alır 

kullanılır, onu yapar, bunu yapar. Ama ben projeye de bağımlı olduğum için, dedim 

ki biz projenin sonuna kadar, kontrolüne kadar giden bir süreçteyiz. Ben anca şu şu 

koşullarda şunu çizersem bu projeye özgü olabilir ve o proje şuanda askıda ve 

muallâkta kalan bir proje. Mesela o projeye özgü bir ön araştırma, tasarım geliştirme 

gibi bir metalürji izledik.  

 

U.D.: O zaman şöyle, her proje için, gereksinimlerini belirlemek için farklı bir 

yönteminiz var, müşteriden gereksinimlerini alabilmek için. Bu bir müşteriden 

gereksinimlerini belirleme metalürjisi. Her seferinde değişmek zorunda olduğu için 

değişiyor. Siz geliştirmek istediğiniz için değişmiyor. 
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B.D.: Şöyle bir şey gelişiyor belki; tasarımsal fikrini neyin üzerine inşa edersen, 

neyin üzerine inşa edeceğine dair çok bağlantılı bir durum da var ya, aslında o veriler 

benim o inşayı kurmama yeterli mi değil mi ona bakıyorum aslında. Ne kadar gerçek 

olduğu, ne kadar gerçekçi olacağı ile ilgilenmiyorum. Çünkü sen onu manikule 

edebiliyorsun, yani onu dönüştürebiliyorsun. Ama bunu yaparken veriler, o 

tasarımsal fikir ile ilgili, nasıl gelişiyor? Bakıyorsun, her türlü tasarımsal fikirde 

olacak bir durum yok. Mesela sen kendini zorluyorsun, zihinsel anlamda. 

Gelişmeden kastedilen böyle bir şeyse eğer, mesela Nevzat Sayın, Han Tümer tekin, 

onlar o dönemde konuşulan şeyleri yapıyorlar. Bülent Erkmen’den de gelen, tasarım, 

problem çözme şeyidir. Bence tasarım bir problem çözme şeyi değildir. Çünkü 

sorunu da kendin yaratıyorsun, problemi de kendin çözüyorsun. Orada başka bir 

durum var ve her şekilde ben her koşulda bir çözüm üretebilirim. Ama o çözümün 

nitelikli olduğu veya tasarımsal anlamda beni kesecek bir tarafı olup olmayacağını 

bilemem. Çünkü sürekli birtakım projeler araştırıyorsun, birçok şey yapıyorsun, üç 

aşağı beş yukarı belli bir ortalamanın üzerinde bir proje üretebilirsin ve bu çalışır, 

hatta tasarımsal olarak yarın bu buydu, bunu da yaptım, burada da bu sorun vardı 

çözdük, diyebilirsin. Ama mesela bu beni kesmiyor. Ben orda başka bir şey arıyorum.  

 

U.D.: Sizin kalite tanımınızdan çıkan konu bu yani, var olanın üstüne bir şey 

koyuyorsa, ben de ona koymaya çalışıyorum her seferinde.  

 

B.D.: Evet. O yüzden şartları zorluyorum, süre ise süre, araştırma ise araştırma, 

yapılmış olanları inceleme. Oraya özgü olanı bulabilmek için diyorum ki, biraz orda 

vakit geçirmem lazım. İşte 2–3 hafta gidiyorum, bir şeyler yapıyorum, böyle böyle 

şeyler. Bunlar bir gelişme sağlıyorlar. Kaçınılmaz olarak sağlıyorlar. Hani bu değişik 

ama mesela ben her defasında o tatmin edici durumu bulabilmek için kendimi 

zorluyorum. Bu benim için gelişme sayılır. Diyebilirim ki, biz şimdiye kadar bilmem 

kaç tip konut çalıştık, belli tipolojiler de oluştu, biz refleks olarak bu tipolojiye göre 

davrandığımızda bu çözüm üretiliyor zaten, hatta bunu çözen şablon durumlarımız 

da var. Yere göre değiştirdiğimiz zaman iş çözülüyor. Onu da bir tipolojik olarak 

bütün konut çalışmaları için sunulabilir diyebiliriz. Ama bu beni tatmin eden ve 

kesen bir durum değil.  
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U.D.: Tasarımı neyin üzerine kuracağınızı, başlangıç aşaması, daha başlarken her 

seferinde bu sefer nasıl daha iyi başlayabilirim diğerine göre, daha iyi noktaya nasıl 

gelebilirim diye her seferinde oturup proje üzerine düşünüyorsunuz. Malzemeyi 

alma konusunda her zaman bir gelişme var o zaman.  

 

B.D.: Evet ve onda manikule edebileceğim alanları da yakalamaya çalışıyorum. 

Kendi hareket alanımı yakalamaya çalışıyorum. 

 

U.D.: Tabi şöyle, başlarken buna daha nasıl, kendi alanımı nasıl daha genişletirim, 

bu sefer nasıl bir yöntem izleyeyim diye düşünüyorsunuz ve bu bir gelişme, her 

seferinde ilerliyor. Peki ya bunun dışında, diğer konularda, daha bir somut şeyler. 

Mesela teknolojiye yatırım yapıyor musunuz? Yazılımlar, 3d sürekli gidiyor, böyle 

şeyler gücünüz elverdiğince sürekli bunları yakalamaya çalışıyor musunuz? 

 

B.D.: Şöyle bir durum; gücüm belli bir yere kadar elveriyor, ama deniyorum. 

Denerken de, şu anda, asıl yapacağım şeye maksimum vakit ayırabileceğim 

olanaklar nasıl yaratabilirim? Burada bir çözüm olabilir. Basit bir örnek vereyim, 

bizi hedonistçe temsiliyet araçlarında üretilen keyfi durumlar, güzel paftalar vs.ler 

tatmin ediyor ve bağlıyor ya, mesela elle çizim yaparken öyle bir dünyam vardı ve 

bir paftaya 8–10 saatini harcayınca bir bağlılığın oluyordu ona, o paftaya veya o 

araca. Çünkü seni onun ayakta tutuyor olması lazım. Şimdi işi bilgisayarda çizmeye 

vs.ye başladığında, aynı estetiği araca, onu empoze ederek yaptığında işte bir 

tuhaflık olmaya başlıyor. Her aracın kendine göre bir potansiyeli var çünkü. 

Sözgelimi, bütün ofislerde Autocad’le çizim yapılıyor ama herkesin çalışma stili 

farklı, layer sistemi farklı, tarama methodları farklı, gösterim methodları farklı. Kimi 

ctb’lerle çalışıyor, ekranda belli bir sistematik var ama o hiçbir zaman çıktı ile aynı 

değil. Ama kimi ekranda nasıl görüyorsa öyle çıktı olmak istiyor. Bunları 

gözlemleyerek, ilk ofiste çalıştığımda, Nevzat böyle çiziyor, ben böyle çiziyorum, 

bilmem kim böyle çiziyor, şu böyle çiziyor gibi, biraz araştırdım nasıl çizmeli diye. 

Nasıl gerektiği kadar şey üreterek çizim yapılabilir?  
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U.D.: O zaman ifade araçlarının tamamından bahsediyoruz. Autocad iyi bir örnekti. 

Projenin şöyle bir zamanı var; üretme bölümü, ifade etme bölümü. İfade etme 

bölümünü sürekli geliştirip, “En az zamanda en iyi kaliteyi nasıl yakalarım”’la 

uğraşıp bütün zamanını projeye bırakmak istiyorsunuz ve bu artık bu 3d olur,  

Autocad olur, başka şeyler de olur.  

 

B.D.: Bir de şöyle bir şey var. Araçla düşünmek diye bir durum da var. O lazım 

olmakta olan şey. Araç-amaçtır aynı zamanda gibi bir şeyi var onun. Biz onu çok 

rahat ayırıyoruz ya, kafamızda bir şey oluşuyor ve diğerleri de araç, onları hayata 

geçiriyormuşuz gibi temsiliyet araçları geçiriyor. Aslında öyle değil. O temsiliyet 

araçları ile de düşündüğümüz için bir yandan, bize bir şeyleri gösterdiği için, bir 

alışveriş olduğu için, onları temsiliyet aracı olarak mı yoksa tasarım aracı olarak mı 

kullanmak, elde etmen gerekli bir konu oluyor. Mesela ben çok basit üç boyutlu 

çalışmaya Autocad’te altlığını hazırlayıp, 3d Vizz’de yapıp render alıyordum. Sonra 

Sketch Up kullanmaya başladıktan sonra deli saçması vakit kaybettiğimi hissettim ve 

ondan sonra o benim için tasarım aracına dönüştü. Bana realistik render almak çok 

saçma geliyor. Çünkü sen ifade olarak ötekinde render almak için bilmem kaç saatini 

renderda harcıyorsun ve hiç alakasız, yok oraya ışık mı koysam yok buraya ışık mı 

koysam gibi abuk sabuk şeylerle uğraşıyorsun. Ve ne oluyor? Ortada çıkan görüntü 

için, değiyor mu değmiyor mu noktasına gelmeye başlıyor. O yüzden mesela ben 

kendi kendime şunu sormuştum, beni ne tatmin ediyor? Kimilerini temsiliyet araçları 

üzerinden ürettiği sanal durum tatmin ediyor, yapıyı görmese de olur. Yani o ne 

kadar nitelikliyse, beni ifade eden şey bu, ama hayata bu kadar geçti, napalım, benim 

gücüm bu, diyor mesela. Bu yarışmacı kuşağın ve onun devamında olan şey 

temsiliyet araçlarına yüklenerek bu dünyayı oluşturuyor. Mesela o beni kesmediği 

için, beni hayata geçirilecek olan şey kestiği için, onun hayata geçmesi için yeterli 

olan nedir, bazen ikna etmek için render kullanman gerekiyor, evet o zaman onu 

kullanırsın. Ama kendini ikna etmek böyle şeylere gerek yok. Böyle böyle ben 

bunun şeylerini ayırmaya başladım. 

 

U.D.: Bunlar standartlaşıyor mu peki? Autocad’te bir standart belirlediniz ve herkes 

bu standardı mı kullanıyor? Tasarım aşamasında bu veri tabanına dönüşüyor mu? 
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Mesela standart bir dosyan var, layer, çizgi kalınlıkları, herkes oradan mı başlıyor? 

Böyle bir şey oluşturuyor musunuz?  

 

B.D.: Evet evet. Öyle bir durum var. O da şu; zaten birbirimiz arasında, bir kişi değil 

de birkaç kişi dâhil olduğunda, aynı sistemin devam ediyor olması lazım ki iletişim 

sağlanabilsin. Mesela paftanın bir yerinden çıktı alacaksan, her defasında her layer 

durumunu her bilmem neye göre değil de standartlaşmış bir şey var, hızlandıran bir 

şey. Şunu da konuşuyoruz işte, layout da çalışmak mı daha hızlı, model de mi 

çalışmak daha hızlı. 

 

U.D.: Oturup karar verip ortak bir standart oluşturup uyuyoruz.  

 

B.D.: Ya da diyoruz ki bu proje çok kapsamlı ve kendini çok tekrar eden bir proje, 

onun için x-ref’limi yoksa block’lu bir sistem mi kullanalım? Biz projelerimizi x-

ref’lerle çiziyoruz gibi bir şey oluşturmak yerine projenin ölçeği, durumu ne 

gerektiriyorsa ona uygun bir aracı nasıl kullanacağımızı, yani günlük nasıl az 

yoruluruz, bir şeyler değişirse ne kadar şey yaparız, öyle bakmak lazım.  

 

U.D.: Sonuçta bunlar şey gibi, sizin bir mimari tecrübeniz var, yapmakla ve ifade 

etmekle ilgili. Bunu kurumsal gelişmeye dönüştürülmesi için bir adım. Siz nasıl 

öğrendiklerinizi bir kurumsal gelişmeye dönüştürebilirsiniz? Belirli standartlarla 

diyebilir miyiz buna?  

 

B.D.: Evet  

 

U.D.: Standartlara ben karar veriyorum,  bir şeylere karar verdim düşündüm ve bir 

şeyler oluşturdum. Ve artık Autocad’in bu şekilde çalışması, böyle bir projede bu 

şekilde çalışmasının doğru olduğunu gördüm, bunu böyle çalışalım dedim ve bu 

kurumsal gelişmemize yansıdı. Böyle bir gelişme elde ettik.  

 

B.D.: Evet 
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U.D.: Çalışanlarınız için özel eğitim programlarınız var mı, diye bir konu var. 

Eğitim programları var, yapmıyor olabilirsiniz ama gerekliliği hakkında bir şey 

söyleyebilirsiniz. Ya da var mı? 

 

B.D.: Eğitim programı, benim anlatarak ya da ilgili föy vererek ya da belli vakit 

ayırarak oluşturduğum gibi bir şey değil de, bu ilk aylık süreyi bizim çalışma 

yöntemlerimize, bizim çalışma biçimlerimize vs.ye adaptasyon süreci görüyoruz, şu 

anki durum böyle.  

 

U.D.: Eğitimden geçiyorlar. 

 

B.D.: Evet yani, ona uyum sağlar mı sağlamaz mı, ne kadar sürdürür, ne kadar 

sürdüremez. Bir öngörü oluşturup ona ilişkin o eksikleri ve durumları aktarmaya 

çalışıyor. Bir de şöyle bir durum oluşuyor, benim var oluşum ve birlikte çalıştığımız 

insanlarla belli bir nitelik tutturma çabamda tasarımsal fikir sürekliliği gibi bir şey 

söylemiştim ya, o tasarımsal fikir sürekliliği adına onu ölçek anlamında da, hani 1/1 

ölçeğinden tut, malzemesinden bilmem neyine kadar o tasarımsal fikirle nasıl 

iletişim kurduğuna ve hani bunu böyle yapalım derken bu gereçleriyle, bu 

nedenleriyle vs.leriyle,  bunu böyle yaparsak böyle böyle bir yol izler, böyle 

yaparsak böyle böyle olur gibi bunları konuşuyoruz. Bunlar direkt verilen bir eğitim 

değil ama proje içerisinde o deneyimli bir şekilde aktarılabilir. Özellikle öyle bir 

metalürjik bir yol izliyorum ki neyi, neden, niçin yapıyoruz, mesela bir detayı 

yaparken onu niye bazen fugalı, bazen eliptik, bazen taşırarak. Her birinin 

gerekçeleri ile aktarıyorum. “Evet doğru söylüyorsunuz. Ama sizin söylediğinizi 

doğrulayan başka şöyle bir şey de var, biz bilmem nerde bunu yaptık.” desin biri, 

ben de ondan bir şey öğreneyim. Çünkü ben sadece deneyimlediğim kadarıyla 

biliyorum. Ya da diyorum ki biz burada böyle böyle bir şey yapmak istiyoruz, acaba 

bunu sağlayan başka ne gibi malzemeler var, araştıralım. Böyle olunca aslında hani o 

eğitim daha çok bir şeyin eğitimi gibi değil de o projedeki çalışma süreçlerimize 

ilişkin yaklaşımları içeren bir eğitim olmaya başlıyor.  
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U.D.: Bunu destekleyen yan şeylerden de bahsediyorum. Gidip uzmanından, 

dışardan bir eğitim almak gibi. Zaman üretme eğitimi gibi. Mesela ben pek çok 

mimarın bu eğitimi alması gerektiğine inanıyorum. Ben gittim, vardı, kısa bir şey, 

daha uzunları da var. Gittim, hakikaten toparlandı. Gerçekten uygulayabilip 

uygulayamama, onda istekli olma çok önemli. Bu önemli, birkaç takım çalışması 

eğitimi, zaman üretme eğitimi, istatistiksel methodlar kullanma eğitimi. Az önce 

ölçtüğün şeyleri istatistiksel durumuna dökme. Bunlarla ilgili, kişiler arası iletişim, 

müşterilerle konuşmakla ilgili, bununla ilgili eğitimler var mesela. Oda şimdi eğitim 

veriyor, o zorunlu olmak zorunda o ayrı bir konu. Şuanda yeni başlayan bir ofis 

olduğu için böyle bir şeyin olma ihtimali daha az, zor. Bu sorular şuradan geliyor, 

toplam kalite yönetimini uygulayan şirketlerde yapılan konulara örnekler. 

Mimarlıkta hangileri yapılabilir?  

 

B.D.: İşte ISO şeylerine girince yapmak durumunda kalıyorsun zaten. 

 

U.D.: Böyle bir şeyin gerekli olduğuna inanıyor musunuz peki? Yapıyor musunuz, 

yapılmalı mı ya da? İSO için değil yani. Ben kendi adıma, böyle bir konu ile 

tesadüfen karşılaştım ve hakikaten faydalandım. Hani biz ne yapıyoruz, zamanı 

kullanıyoruz, hakikaten de çok zaman kullandığımız bir işimiz var, gecelerle 

gündüzlerle. Müşterilerle konuşuyoruz, bir iletişim var, bunun bir profesyoneli 

olabilir mesela.  

 

B.D.: Ben de bu şekilde birtakım eğitimlere katıldım. Bunların mutlaka çok 

faydalarını da gördüm. Ama orada değişik bir yere koyuyorum kendimi. Bu biraz da 

buna nasıl baktığınla ilgili bir durum ya, bunun ne kadar öncelikli bir durum 

olduğuyla ilgili bir noktaya gelmeye başlıyor. Bazen biz mesela şöyle bir şey 

yapıyoruz; bir şeyi yapmak için bir sistem kuruyoruz, sonra o sistemi o işi 

yapmaktan öte o sistemi var etmek ve sürdürmek için kullanıyoruz. Bunun böyle bir 

eşiği var bence, kritik bir eşiği. Ben o eşiği aşmamak, onu farkında olmak koşulu ile 

bunun faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu şeye benziyor, heyecanla yaptığın bir 

şeyin sürekliliği için bir kurum kuruyorsun, fakat o kurum var oluşunu öyle bir 

dayatıyor ki, altında o kendi var oluşu için o heyecanı bütünüyle törpülüyor. Haliyle 
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iş araçsallıktan çıkıyor. Mesela şöyle bir şey söylenebilir; holding düzeyinde, 

oradaki insan kaynakları altındaki kayıt uzmanları öyle formlar hazırlayıp öyle şeyler 

yapıyorlar ki, şimdi sen nasıl faydalanacağını bilmediğin bir şeyi başkaları için 

hazırlar duruma geliyorsun. Onun senin işine, nasıl bir fayda ile geri dönüşü 

olduğuyla ilgili hiçbir fikrin olmuyor.  

 

U.D.: Az önceki ölçme değerlendirme için ilginç bir örnek bu mesela. 

Değerlendirmediğin veriyi ölçmek çok büyük bir boş zaman, çok büyük bir kayıp 

yani, tabi bu o konuyla ilgili. Ama mesela mimarlar için, ofislerde çalışan mimarlar 

için özel olarak belirlenmiş, odanın belirleyebilirse yapacağı zaman yönetim 

seminerleri. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Murat Günaydın var, şimdi bu 

çalışmayı onunla yürütüyorum ben, onun odada verdiği bir zaman yönetim semineri 

vardı, kısacık, bir günlük bir şey. Ona gittim ve hakikaten ofiste çalışan, üreten 

mimarlara yapıldığı için işine yarıyordu mesela. O bir düzen dayatan bir hal 

oluşmuyordu, bir kâğıt değildi. Senin işine yarayacak kadar anlatıyordu, ama 

yararlanıyordun. Eğitim, ama o konuda özelleşmiş bir eğitim, hepsi için, zaman 

yönetimi, takım çalışması, müşteri ile ilişkiler. Böyle bir eğitim sisteminden 

bahsediyorum. 

 

B.D.: Mesela şöyle bir şeye önyargılı değilim, okurum da. Salakça yazılmış kişisel 

gelişim kitapları vardır ya, fikir bulmanın 30 yolu gibi, bir bakarsın, bilmem ne 

yapmanız lazım gibi. Zaten onları yapabilecek biri olsa, onları yapan biri olsam sana 

ihtiyacım yok. Bana bir şeyleri git yap yap diyor mesela. Zaten, peki nasıl ne 

yapacağım onu bilmiyorum ki. Bu tür şeyleri merak ederek, yöneticilik üzerine de 

kitaplar alıp okudum. Merak ediyorum, ne demek istiyor, nedir bu. Bir de bakıyorum 

yani, önyargılı bakmıyorum. İçinden alınabilecek, ayıklanabilecek faydalı bir şeyler 

var mı diye bakıyorum. Ama bakma biçimi ve mesafemi koruyarak gerçekten 

tutmaya çalışıyorum. 

 

U.D.: Siz yönetici olarak kendinizi eğitimlere tabi tutuyorsunuz. İstediğiniz kadarını 

alabilme yeteneğine ve görüsüne sahipsiniz. Ne kadar almanız gerektiğini bildiğiniz 

için bunu yapıyorsunuz.  
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B.D.: Evet. Çünkü kendine ait bir yapma biçimin var ve seninle birlikte çalışan 

insanlar var. Onlarla iletişiyorsun ve onlar sana destek oluyorlar. Sen onlara bir 

şeyler veriyorsun, karşılıklı bunlar. Tam bir simbiyotik durum da oluşmuyor çünkü 

karşılıklı profesyonel olarak ona ücretlendirmeye tabi tutuyorsun, diyorsun ki ben 

sana bu kadar şey veriyorsam demek ki senin de bu kazandırıyor olman lazım. O 

kadar şey değil, ama o süreçte bu işin amacı bu olmasın diye bunları koyuyorsun. 

Şimdi haliyle benim için de yeni dengelerin oturtulması gerektiği bir konu olduğu 

için ben de kafayı yoruyorum yani, yönetimsel durumlara ilişkin. 

 

U.D.: Tedarikçilerle çalışıyorsunuz. Size proje tedarik eden ekipleriniz var. Mekanik 

ekipler, teknik ekipler, malzeme örnekleri aldığınız, çalıştığınız insanlar var. 

Bunların işlerini verme zamanları kaliteleri, müşteri gözünde sizin kaliteniz. Onlar 

yüzünden geciken proje konusunda sizi biliyorlar mesela. Bunlar için tedarikçilerle 

bir çalışma yönteminiz var mı? Siz bunu anlattınız biraz aslında daha önce. Biraz 

daha açabilir miyiz konuyu?  

 

B.D.: Aslında bu biraz bana Yapı Merkezi’nin kazandırdığı bir şey oldu. Şöyle, 

normalde benim gördüğüm şuydu; bir mimar projeyi belli bir noktaya getirir, sonra 

mühendisler kim olacaktır, onlara verilir, onlar çalışır. Sen istediklerini talep edersin, 

o ona uygun yöntemleri önerir. Yapı Merkezi’nde çalışmaya başladığım zaman, 

baktım departmanlar var. Elektrik mühendislerinin bulunduğu ekip var, mekanikçiler 

var, proje müdürleri ve inşaat sanayi gibi bu işi üreten, şantiye şeflerinin olduğu, 

proje müdürünün olduğu gibi yönetimsel bir durumun altında gelişen bir şeyler var. 

Onların altında ayrı mimarlar çalışıyor, oturup çizenler var. Şimdi bu köşe şirket 

içinde, proje ofis tarafından çiziliyor. Statik gruba gidiyor, mühendis-elektrik-

mekanik gruba gidiyor, arada toplantı yapıyorlar birlikte, kavga dövüş. Sonra hop 

uygulamaya gidiyor, genelde uygulama ekibine proje çizilip gönderildikten sonra, 

uygulanırken çıkan zorluklarla ilgili toplanıyorlar. Dedim ki bir tuhaflık var, bu işi 

baştan kurmanın yolu yok mu acaba? Mesela ben orda şöyle yapıyordum; masa 

başına oturup çizmiyordum. Diyordum ki ben mekanik sistemler hakkında çok fazla 

bilgi sahibi değilim. Gidiyordum mekanikçiye, mühendis grubuna. Diyordum ki 
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şimdi elimizde böyle küçük küçük şeyler var, böyle bir şey için bizden sıcak su 

isteyecekler, ısıtma isteyecekler, soğutma isteyecekler. Şimdi projelerde bakıyorum, 

bazı ufak tefek şeyler için öyle şeyler yapılıyor ki. Mesela basit bir şekilde adamın 

kapalı şeye ihtiyacı var, bekçi diyelim, bir bekçi kulübesinin ısınması için oraya bir 

kalorifer hattı döşeyip radyatör mü koyacaksın, bir elektrikli ısıtıcı mı koyacaksın? 

Gördüğümüz o, oraya bir ısıtma sistemi yapılmaz, biri hemen elektrikli bir şey takar, 

mesafeler, ölçüler ona göre düşünülmediği için adamın bacağı yanar vs. Ama çok 

basit, çizilir iki tane, hiç kimse onun o kısmına bakmaz. Ne bileyim küçük bir kulübe 

için mantolama yapma ihtiyacı kimse öngörmez. “Aman bir kişi oturacak çok şey 

değil ya, maliyet çıkarmayın.” Şimdi bu tür birtakım reflekslerin olduğunu bildiğim 

için, yapabilirsin, çizersin, gönderirsin. Ekonomik gelmedi yapmayız derler. Ben 

öyle ufak ufak karşılaştığım problemlerde elime şey alıp bu nasıl çözülür, bu nasıl 

olur, bunun pratik bir yolu var mı, ne gibi yöntemler var, şöyle olursa daha ucuz 

şöyle olursa daha pahalı diye statikçiyle konuşuyordum. Ya ben böyle yaparsam, 

betonarme yaparsam başka türlü, oradaki bloklarla yaparsam başka türlü, niye 

onlarla yapmak zorundayız gibi bir sürü şey konuşuyordum. Fark ettim ki böyle 

tasarım yapmak harika bir şey. Gidiyorsun, konuşuyorsun, konuşuyorsun, herkesle. 

 

U.D.: Bir yerden dönmüyor herhalde. 

 

B.D.: Fark ettim ki o yollarla anlattığım projeyi herkes kabul ediyor. Yöneticiler 

kabul ediyor vs. Diyorum ki bilmem kimle konuştum, bu bu şeyler varmış ve 

bilmem nerde kullanılmış, hatta ordan artan bilmem neler varmış gibi. 

 

U.D.: Tabi orda bütün tedarikçilerle mimari ofisin ortak olduğu bir durumdan 

bahsediyoruz. Zaten herkes projenin, tedarikçinin performansının şirketin 

performansı olduğunun bilincinde ve ona göre ilerliyor. Hakikaten de mimarlık 

ofisinin sorunu bu.  

 

B.D.: Sonra sistem değişti Yapı Merkezi’nde. Grupları dağıttılar. Mesela tek statik 

ofis oldu. Fakat orda ben şöyle bir yol izlemeye başladım. Ben daha ne yapacağız 

demeye başladığım zaman fikirsel bir şeyler üretiyorum ama demeye başladım ki bu 
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projeyi yapacağımız ekip kim, mesela bir proje ofisi ile mi çalışacağız, yoksa 

dışarıdan taşeron yoluyla mı çözeceğiz gibi. Taşeron yoluyla çözeceğiz derlerse ben 

başlıyordum olasılıkları düşünüp taşeronlara sorarak yapmaya. Şimdi projeye 

başlarken fikirsel durumu kurcaladıktan sonra siz mi mühendisleri belirliyorsunuz, 

ben mi belirliyorum diye soruyorum. Ben belirleyeceksem, avan projeye geçmeden 

tasarımla ilgili pek çok şey konuşuyor olmam lazım diyorum mesela. 

 

U.D.: Peki, yani kendin yapmayı, kendin seçmeyi tercih ediyorsun.  

 

B.D.: Hayır, kim olursa olsun. 

 

U.D.: Kim olursa olsun bir an önce belirleyin, konuşmaya başlayalım. 

 

B.D.: Evet. Benim için kim olacağı değil, hangi aşamada gireceği daha önem 

kazanıyor.  

 

U.D.: Devam ediyorum. Müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için izlediğiniz 

standart bir süreç var mı? Yoksa nasıl davranıyorsunuz? Aslında bunu da biraz 

anlattınız. Her seferinde onlardan sizin başlamanıza yetecek bilgiyi almak için yeni 

bir yöntem, yeni bir şey belirliyorsunuz. Ama bir standart yok, çünkü müşteriler çok 

farklı. Standartlaşabilen bir yeri var mı? 

 

B.D.: Şöyle yapmayı istiyorum ama beceremedim. Mesela konut projelerinde bir 

dizi soru oluşturarak önceden vermeyi. Buradaki belirlediğiniz müşteri profili, 

özellikle kullanıcı değil müşteri profili, burayı daha çok gayrimenkul amaçlı olarak 

alıp mı satacaklar gibi. Ondan sonra yaklaşık satılabilir metrekare maliyetleri ne 

olacak, mekân büyüklükleri konusunda ne düşünüyorsunuz, burada düşündüğünüz 

malzeme sınıfları var mı, hangi noktaya kadar yapacaksınız, anahtar teslim mi 

yapacaksınız, bir kısmını yapıp bırakacak mısınız, peyzajına kadar yapacak mısınız 

gibi, böyle sorular dizisi oluşturmak iyi olur diye düşünüyorum. Bunları 

toplantılarda adamların niyetini, bakma biçimini anlayıp ve onlar benden talep 
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ediyorlarsa onları kurcalamadan onlar üzerinden soru üretiyorum. Şimdiye kadar pek 

öyle şeyle karşılaşmadık da, buna benzer soruları önceden oluşturmak iyi olur.  

 

U.D.: Bu standarda dönüşebilir artık, her seferinde yeni bir problem çıkarsa. 

 

B.D.: Konut projeleri diyebiliriz, hatta konut projelerini kendi içinde ayırabiliriz: 

Tekil konutlar, toplu konutlar, daire bazlı, çok katlı diye gidilebilir. Mesela 

Antalya’da tamamen stüdyo dairelerden oluşan bir şeye gidiyoruz. Orda sordum 

işletme olayı düşünüyor musunuz diye. Diğerlerinde hiç olmayan bir konu. Böyle bir 

şey.  

 

U.D.: Kaliteye ulaşma sürecinde yönetimin ve etkin kalite liderinin sorumluluğu, 

sizin sorumluluğunuz nedir? Bir ofis yürütüyorsunuz, çalışanlar var, sizi görüyorlar, 

onlarla çalışıyorsunuz. Sonuçta onlarla kaliteli bir iş elde etmeye çalışıyorsunuz ve 

bir sorumluluğunuz var. Neler yapıyorsunuz bunun için?  

 

B.D.: Önce niteliği öznenin nesneye bakışı diye belirleyip sonra da nedir kaliteli 

olan deyince, değerli bir şey üretmek bir şey üzerine kurmak dedik ya; değer neyse, 

bu biraz da yönetici deyimiyle değer şeyinde, eğer bir değer üretiyorsak biz, bir; 

üretecek o değerli durumu sürekliliğini sağlamak gibi bir sorunumuz var. İletişimsel 

bir durum var çalışanlarla, doğru bilgi alışverişini sağlamak gibi. İki; o çalışma 

düzenini sürdürecek yeterli konfor düzeyini sağlamak gibi bir durum var. Üç; onun 

süresine bağlı olarak, iyi kontrol edilmiş bir programa, iyi tarif edilmiş bir programa 

ihtiyacı var. Sonra da o değerli durumu sürdürmeyi sağlayacak gerçekten tartışma 

zeminine ihtiyaç var. Bunu yaparken sadece ofis içinde değil, buraya kim gelirse 

arkadaşlarıma projelerimi anlatıyorum, maketi gösteriyorum, fikirlerini alıyorum. 

Her türlü eleştiriye de açık duruyorum. Yani projelerin hiçbirisi kapalı kapılar 

ardında olmuyor. Aksine ne yapıyorsunuz deyince hiç şurada bir proje var 

demiyorum da bak böyle bir şey yapıyoruz, şöyle şöyle anlatıyorum vakti varsa. 

Böyle böyle bir şey ne diyorsun diyorum, fikrini söylüyor. Hatta şöyle bir şey iyi 

bile oluyor; sen kendi kapalı dünyanda tartıştığını düşündüğün şeylerin aslında orda 

durmadığını, belli noktaların orda durmadığını, bazen de durmadığını zannettiğin 
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şeylerin son derece orda olduğunu görebiliyorsun. O yüzden o benim için çok 

kıymetli bir durum. Hani onun verimliliğini hissedince, onun benzer bir durumunu 

proje içinde süreçte kendi şeylerimizle yapıyoruz. 

 

U.D.: Ofis içi problemlerin dışarı açılan kapısı durumundasınız, onları orda çözmek 

için. Peki, şöyle bir şeyiniz var mı; her şeyi kaliteli yapmak, zamanını iyi kullanmak, 

3DS Max’le uğraşmak yerine Sketch Up’ı kullanmak, ya da defteri, o kalemleri daha 

düzenli kullanmak, dolmakalemi kullanmak. 

 

B.D.: Var, defterlerden şeye kadar gidiyor. Bu benim gündelik notlarımı aldığım 

defter. Çantamda da düzenli olarak defterler var. Sketchler için ayrı bir şey 

tutuyorum, ajanda için ayrı bir şeyim var, gündelik kendi kişisel notlarım dışında 

toplantı gibi şeyler için ayrı bir defterim var. Ve her çalıştığımız kişiye bir defter 

veriyorum. Diyorum ki bu projenin defteri bu, ben de buna not alacağım, sen de 

buna not alacaksın ve her şey kayıtlı kalacak. Ben senle ne konuşmuştum demek 

yerine o sayfayı açıp o zaman konuşup konuşmadığımızı görmek istiyorum. Küçük 

parçalarda kâğıtlar yok, her şey derli toplu bir yerde olacak. Onunla ilgili bir şey 

göstereceğim,  daha önce ben onu yaptım. Mesela mp12de standart formatta 

hazırladığı böyle sketch defterleri vardır, şantiye vs gibi. Onlardan 10–15 tane var 

standart şeyde. Bu benim kendi günlük defterim, kendime o gün ne yapacağımı ve 

nelerle ilgili neler olduğunu anlatan. Mesela burada çizim çok şey, işte mesela o gün 

açılış olmuş, temel atma töreni olmuş vs. Ufak tefek kendime şeyler, çizim oluyor 

ama müşterilerle görüştüğüm durumlar ayrı, taşeronlara durum ayrı.  

 

U.D.: Bir düzen var. Peki, bu konuda örnek olma amacınız var mı? Yaptığınız her 

şeyi onların gözü önünde kaliteli yapma amacı? Bu defteri düzgün tutmak, ya da 

giyinme konusu mesela, onları, her şeyi düzgün yapmak. Ne bileyim bu ekleri bu 

kutuda değil ama tabakta getirmek.  

 

B.D.: O kadar yok. 

 

U.D.: Rol model olma amacın, ya da onları… 
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B.D.: Yok, şöyle bir şey yapmaya çalışmıyorum; burası bir dergâh, ehli çubuk bile 

giremez ve şöyle şöyle. Şöyle bir şeye açık durmaya çalışıyorum, kendi kişisel 

gelişimimi de öyle tuttum. Kim olursam olayım, hangi fikirlere sahip olursam olayım, 

hangi sosyal statüde olursam olayım, hangi düşte olursam olayım, her zaman 

kendimin hep yetersiz olduğu duygusu üzerinden kurulu ama verimli olduğuna 

inandığım ve o verimliliği kendim içinde duracağım için önemsediğim belli 

durumları talep ediyorum. Ama her şeyine müdahale ettim. 

 

U.D.: Müdahale çok farklı bir nokta. Sizin yaptığınızı gördüğünde yapılma oranı çok 

daha fazla mesela. O defteri, bu kadar defteri tuttuğunuzu, hepsi için özenle 

çalıştığınızı görmeleri için çabanız var mı? Görsünler, bunu beğenmiyorlarsa düzenli, 

kendi sistemlerini mi oluştursunlar? Bunu beğenmiyorlarsa özenli olduğunu 

görsünler mesela. 

 

B.D.: Alt limitte bir şeyleri tarif ediyorum ama onlara bırakıyorum. 

 

U.D.: Bunlar için tarife gerek yok. Mesela ben sizin şunu gördüm, “Abi süper. Bir 

sonraki projemde böyle yapmayı deneyeyim” dedim. Şuanda kendi adıma bunu 

çıkardım mesela. Bu benim için bir örnek. Az önce yaptığınız şey bana bu aslında. 

Benim gözümün önünde yaptınız, bunları gösterdiniz. Bunu bana 

göstermeyebilirdiniz de. Ben şimdi bundan aldım. Benim için bir rol modelsiniz bu 

anlamda. Bunun için bir uğraşınız var mı? 

 

B.D.: Var, bu tür şeyleri paylaşıyorum. Ama uygulayıp uygulamayacak olmalarını 

kendilerine bırakıyorum.  

 

U.D.: Tabi, uygulamak zorunda değiller. Ama böyle bir şey var. 

 

B.D.: En azından şunu yapıyorum, herkes küçük küçük notlar almasın diye birer tane 

defter veriyorum.  
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U.D.: O ofisin işleyişi ile ilgili ama, o farklı bir konuya giriyor. Birkaç tane şey var. 

Hani çalışmanın sınırını belirlemiş, o da ofiste çalışan sayısı, yıllık ortalama proje 

sayısı, yayınlanan projeler, yıllık ciro gibi. Bunlara hızla cevap verebilir miyiz? Bu 

şöyle, aralık belirleyeceğim, yıllık şu kadar proje yapan ofislerde şöyle bir durum var 

gibi mesela, o yüzden ihtiyacım var. Çalışan sayısı? 

 

B.D.: Şuanda 2, benim dışımda. 

 

U.D.: Yıllık ortalama proje sayısı? Bazılarını veremiyor olabilirsiniz. 

 

B.D.: 5 

 

U.D.: Yayınlanan proje sayısı? Şimdiye kadar var mı aklınızda? 

 

B.D.: Nerdeyse şimdiye kadar yaptığımız bütün projelerin hepsi nitelikli olduğunu 

düşündüğüm için, yayınlamaya çalışıyorum. Mesela ofisin yeni bir durumu var, 

şuana kadar yaptıklarımızı hiç yayınlamadık, ama ben onları belli bir düzeye 

getirmeden yayınlamak istemiyorum. Belli bir noktaya geldikten sonra yayınlamak 

istiyorum. Belki proje düzeyinde kalmış olanları şey yapabiliriz, Tüpraş’ın davetli 

yarışmasına katıldık gibi, bu tür şeyler var, belki onlar olabilir. Ama şöyle bir şey var; 

şuanda elimdeki durumların hepsinin yayınlanabilir, derdi olan, üzerinde 

konuşabileceğimiz bir şey olarak görüyorum.  

 

U.D.: Süper, yani yayınlayarak bir yandan da tartışmaya açabiliyorsunuz. Nitelikleri 

konusunda bir rahatlığın var.  

 

B.D.: Evet, öyle bir şeyim yok. 

 

U.D.: Ciro gibi bir sorum var, yıllık. Şöyle aralıklar, 500.000$ ve altı mesela, yada 

500.000- 1.000.000$ arası. 

 

B.D.: Herhalde ilk dilime giriyoruz.  
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U.D.: Çok genç bir bürosunuz, normal. Ne tür işler daha çok, devlet, özel, ulusal, 

uluslar arası, konut, ticari. 

 

B.D.: Konut ve özel, şuana kadar ki şeylerde. Bir de böyle davetli yarışma oluyor, 

işte Tüpraş’ın sosyal merkezi ile genel müdürlük binasına davet edildik. Sosyal 

merkez diye bir gruba seçtiler ama genel müdürlüğü ertelediler, bir grup seçmediler.  

 

U.D.: Sorularım bitti, teşekkür ederim. 

 

TÜLİN HADİ 

 

UMUT DURMUŞ: İlk sorum kalite sizin için nedir? Mimarlığa bağımlı olmak 

zorunda değiliz. Genel olarak kalite.  

TÜLİN HADİ: Kalite bence bir ürünün uzun sürede sağlam olması, uzun süre 

işlevini yerine getirmesi, kendi tasarımı açısından zaman ötesi olması, ömrünü 

mümkün olduğunca uzun sürdüren ürün bence kaliteli bir ürün. Dolayısıyla bir 

sağlamlık fikrini içeriyor,  

U.D. : Ama buna göre kalite zaman içinde algılanabilen bir şeymiş gibi oluyor hani. 

Zaman içerisinde hala varsa kaliteli oluyor ama seçerken bir kaliteli seçiminiz oluyor. 

Onu neye göre yapıyorsunuz.  

T.H. : Benim onu ne kadar uzun süre kullanabileceğim fikri bana kalite hissi veriyor. 

Dolayısıyla, onun sağlam yapılmış olması iyi bir malzemeden yapılmış olması, 

üzerinde yeterli fikrin harcanmış olması, üretilirken yeterli zamanın harcanmış 

olması da onun içine giriyor.  

U.D. : Beklentileriniz var yani; sağlamlık, uzun ömürlülük, onları karşılayan kaliteli. 

Biraz yönlendirip daraltmaya çalışıyorum konuyu. Kaliteyi tanımlayanlar “fitness for 

you’s” diye tanımlıyorlar. Öyle mi değil mi? Başka bir şey mi 

T.H. : Evet, “fitness for you’s” diye o başlığın altına sokulabilir gerçekten.  

U.D. : Ama bir de bunun hep uzun ömürlü olması diye bir kriteriniz var anladığım 

kadarıyla.  

T.H. : Evet.  
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