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MİMARLIĞI DÜŞÜNMEK

1954 yılında mimarlık eğitimine başladığımda kafamda en 
küçük bir karışıklık yoktu. İstediğim tek şey mimar olmaktı. 
Mimarlığın ne olduğunu ve neyin eğitimini yapacağımı, ade-
ta net olarak biliyordum ya da bildiğimi sanıyordum. “Mima-
ri Tasarım” diye ne Türkçe bir deyim ne de bir kavram vardı. 
Yoksa, vardı da henüz bize mi ulaşmamıştı bilemiyorum. O 
dönemlerde Dünya, bu günkü kadar küçük değildi. Batının 
gelişmiş ülkelerinde çekilen bir film 7-10 yıl sonra İstanbul 
sinemalarında gösterime girebiliyor, oralarda ortaya çıkan 
bir düşünce, bir buluş, bir yöntem ya da bir yaklaşım, ülke-
mizde 10-15 yıl sonra gündeme oturabiliyordu.

İletişim o kadar yavaştı ki, çoğu kez Batı kaynaklı bir buluş 
ya da fikir ülkemizde gündeme girdiğinde, Batıdaki geçerli-
ğini yitirmiş olabiliyordu. Belki de bu nedenle, eğitim prog-
ramımıza da, adı “temel tasarım” olan bir ders henüz girme-
mişti. “Tasarım” sözcüğü de dilimize yerleşmiş bir sözcük 
değildi. Bizler “tasarlama” yerine, “proje yapma” deyimini 
kullanırdık.

Proje yapmak da çok zor bir iş olmasa gerekti. Her halde, iyi 
işleyen akılcı planlar ve yaşadığımız modern çağın belirgin 
kurallarına uygun, güzel cepheler yapmaya, biraz da özgün 
ve kendimizden bir şeyler katmaya yönelik bir iş olsa gerekti.

İlk sınıfta geçirdiğim bir yıl boyunca hiç kimsenin bana, 
mimarlık ya da tasarım hakkında, beni düşündürecek bir 
şeyler anlattığını, kafamdaki akılcı ve bana mantıklı gelen 
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kabulleri yıkıp aklımı karıştıracak şeyler söylediğini veya 
birkaç kitap adı verip okumamı önerdiğini anımsamıyorum.

İkinci sınıfa geçip de mimari proje yapmaya başladığımızda, 
hemen her birimiz, çoğunlukla Almanca dergilerden okuyup 
anlamadan yararlanmaya çalışırdık. Modern mimarlığın ça-
tısı altındaki değişik akımlar bir yana, uluslararası mimarlı-
ğın dili oldukça tekdüze çizgide, dar bir alana sıkıştırılarak, 
o denli benimsenmişti ki, ne bir kafa karışıklığı ne de tartışa-
cak bir şey bulmak, pek de kolay olmuyordu.

Sanat ve mimarlık tarihi ile ilgili derslerin, çok değerli hoca-
lar tarafından verilmesine karşın bu derslerin ailenin soya-
ğacını bilme gibi bir sorumluluğun çok ötesinde bir anlam, 
bir değer taşıdığını, gerçekte mimarlığın ne olduğunu, etki-
leşimlerini, etkileşimlerle ortaya çıkan mimari görüşleri, te-
orileri aydınlatan bir düşünme, değerlendirme ve düşünce 
üretme alanı olduğunu kavrayabilmek kolay değildi. Çünkü 
modern mimarlığın geçmişle arasına ördüğü duvar, bu du-
varın gerisinde olup bitenlere de ilgiyi sınırlıyordu.

Yıllar sonra, modern sonrası mimari yaklaşımların mimarlık 
okullarına girmeye başladığı dönemlerde, bir öğretim üyesi ar-
kadaşımın bana şunları söylediğini anımsıyorum; “Nasıl kritik 
vereceğimi, neye dayanarak eleştiri yapacağımı bilemiyorum. 
Bunca yıldan sonra her şey allak bullak oldu. Modernin için-
de bir çok farklı akım, farklı yaklaşım vardı ama, hepsinin hem 
ortak hem de kendine özgü inançları, kabulleri, yaklaşımları 
belirliydi, değer verdikleri şeyler belirliydi. Ya şimdi! düzenin 
yerini kaos aldı. Ne inanç kaldı, ne değer, ne de kural. Herkesin 
kafasında, sanki ne yapılsa olurmuş gibi bir inanış var. Böyle 
bir ortamda nasıl değerlendirme yapılır, nasıl eleştiri yapılır, 
nasıl hocalık yapılır? Doğrusu bilemiyorum.”

Özgürlüğün sorumluluk demek olduğunu fark etmeyenlerin 
yaptıkları gelişi güzel bazı denemelere neden olmuşsa da, 
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bana göre modern mimarlığa yapılan eleştirilerle, modern 
sonrası söylemlerin en yararlı etkileri, kafaları karıştırmasıy-
dı. Mimarlara, koşullanmalara karşı çıkarak, “neden olma-
sın?” sorusunu sordurup yeniden, daha özgür düşünmeye 
ve yaratıcı yönelişlere yeni bir ivme kazandırmasıydı. Bir ba-
kıma da modern mimarlığın yeniden keşfedilmesiydi.

Bizim toplumumuzda “kafa karıştırmak” pek olumlu bir 
davranış sayılmaz. Aklın doğru düzgün çalışmasına engel 
olmak, tıkır tıkır çalışan akılların tekerlerine çomak sokmak 
anlamına gelir. Aklı doğru düzgün çalışan kişi, genellikle, 
herkes gibi düşünen, herkes tarafından benimsenmiş doğ-
rulardan kuşku duymayan, bir bakıma herkes kadar düşü-
nebilen kişi olarak, desteklenir.

Herkes gibi düşünmeyen, sorgulayan, yaratıcı düşünmeye 
yönelen ve bu nitelikleriyle sıradanların önüne çıkması olası 
kişiler, yüreklendirilecekleri yerde genellikle ya edilgin hale 
sokulurlar ya da sistemin dışına itilirler. Oysa, aklı karışmak 
demek, kişinin kendisine verilen bir bilgiden ya da yapıla 
geldiği için doğru sanılan bir şeyden kuşku duymasına, o 
konuda yeniden düşünmesine, işin özünü anlamak üzere 
eyleme geçmesine, gereğinde değişik yaklaşımlara yöne-
lerek yaratıcı davranabilmesine olanak sağlamak demektir.

Kendimizi geliştirebilmek için her gerektiğinde aklımızın ka-
rışmasına izin vermekte, aklımızdakileri sorgulayıp gözden 
geçirmekte ve yeniden düşünüp değerlendirmekte yarar 
var. Aksi halde, yalnızca beyaz ve siyahtan oluşan iki renk 
aklımızı ele geçirir, arada kalan grilerin yüzlerce tonuyla ta-
nışamadan, kendimize taktığımız at gözlükleriyle dünyaya 
bakar, pek çok şeyi fark edemeden yaşar gideriz.

Aklımızı karıştıracak değişik görüşlerle, düşüncelerle, yak-
laşımlarla karşılaşmasak bile, yaratıcı düşünmek, özgün 
düşüncelere yer açabilmek için gerektiğinde zihnimize yer-
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leşmiş düşünceleri sorgulayıp, kullanma tarihleri geçenleri 
atıp, zihnimizi yeni düşüncelere açık duruma getirebilmeli-
yiz.

Mimarlık eğitimine başladığımda, bana yol gösterecek, bil-
diğimi sandığım şeylerden kuşku duymama neden olacak 
ve aklımı karıştırıp beni düşünmeye yöneltecek kitaplarım 
olsun isterdim. Günümüzde ise gençlerin, bu açıdan çok da 
şanslı olduklarını ve yalnızca eğitimini aldıkları dalda değil, 
pek çok alanda, insan olarak nasıl varolup, kendilerini nasıl 
geliştirebileceklerini düşündürecek pek çok yayına sahip ol-
dukları bir gerçek.

Bu kitabı yazmaktan amacım: mimar olmak isteyen genç-
lerle mimarlık eğitimini sürdürmekte olan öğrencilere ve çi-
çeği burnunda genç mimarlara seslenmek, onlara mimarlık 
ve mimarlık eğitimiyle ilgili bazı görüş ve bilgileri aktarmak, 
mimarlığı kendileriyle birlikte düşünmelerini, kendilerini ta-
nıyıp yetiştirmeye yönelmelerini sağlamak, bunu yaparken 
de öncelikle kendilerine ve kendi iç dünyalarına yönelerek 
kendi güçlerine dayanmalarının ve bu güçleri geliştirme-
nin önemini vurgulamak ve onlara yardımcı olabilecek bazı 
ipuçları sunmaktı.
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Antalya Otobüs Terminali Proje Yarışması –Mansiyon.
1. Esen Onat, Çiçek Gedik, Murat Uluğ,

senindir gökyüzü
kaldırıp yerden kafanı
bakabilirsen yukarı
bakıp görüp hissedebilirsen
sahiplenebilirsen gökyüzünü
senindir gökyüzü
biriktirip kullanabilirsin yağmuru
açıp perdelerini alabilirsin içeri
ayın yıldızların ışıklarını
senindir kucaklayabilirsin güneşi
nefes al derinden
çek içine hisset rüzgarı
uçurt uçurtmanı
kaldır yukarı çevir yüzünü
sakın kaçırma elinden
gökyüzünü

E. Onat, ‘senindir’ / “o gece marinada”,  
Efil yayınevi, 2012
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MİMARLIK YAŞAMIN 
NERESİNDE?

Geçmişimizi, geçmişte yaşadıklarımızı düşündüğümüzde, 
onların daima, zamana ve mekana bağlı olduklarını görü-
rüz. Çocukken yaşadığımız ve sevdiklerimizle paylaştığımız 
mekanlar, evimiz, sokağımız, ve okulumuz var oluşumuzun 
kanıtları ve anılarımızın ayrılmaz parçalarıydı. Sanki hepsi 
kendiliğindendi. Onlar bizden önce oradaydılar, onların mi-
marlıkla nasıl bir ilişki içinde olduklarından habersizdik. Ev 
evdi, okul okuldu, sokak da sokak. Küçük yaşlardan bu yana 
yaşadığımız mekansal deneyimler, mekanlarla, mekansal 
koşul ve düzenlemelerle, dolayısıyla mimarlıkla yaşadıkla-
rımız ve yaşamımız arasındaki ilişkinin gücünü anlamamıza 
yetiyor.

Benim de üniversiteye devam için İstanbul’a, gelinceye dek, 
çocukluğum ve gençliğim çeşitli yerlerde geçti. Babam aske-
ri doktordu ve sıkça bir yerden başka bir yere giderdik. Her 
defasında bir başka kent bir başka sokak, ev, okul, değişik 
mekanlar, değişik komşular ve arkadaşlar.

İçinde yaşadığım evleri düşünüyorum ve anılarımda derin 
iz bırakan mekansal etkileri. Ezine’de gecelerimizi gaz lam-
bası aydınlatırdı. Odanın duvarları yok olur, küçük ablamla 
ders çalıştığımız masanın üzerinde, lambanın biçimlendir-
diği küçük ve soluk bir mekan oluşurdu. Titreyen ışıklara ve 
gölgelere büründüğünde mekan ürkütücü olurdu.
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Çanakkale’deki evimiz boğazın kenarındaki kent meydanına 
bakıyordu, iki katlı, hoş bir evdi. Kış geldiğinde boğazlardan 
inen karayel sert ve ıslak eserdi. Oturma odasında soba ya-
nardı, öteki mekanlar yaşanmaz olurdu. Yatma zamanı gel-
diğinde üst kattaki yatak odasına çıkmak, pijamayla sokağa 
çıkmaktan farksızdı. Yatağa girdiğimde titremeye başlar-
dım, kalın ve ağır yorganın altı, bedenimin sıcaklığına ulaş-
tığında titreme biter, yorganla yatak arasında yaşanabilir bir 
mekan oluşurdu. Sabah olup ta annem, “Haydi oğlum okul 
vakti” dediğinde, içinden çıkmak istemediğim bir mekandı.

Adana’daki evimiz iki katlı bir binanın üst katındaydı. Arka 
bahçeden girilen bağımsız bir girişi vardı ve üstü terastı. Sı-
cak yaz geceleri yatak çarşafım sırılsıklam olur, bedenime 
yapışırdı. Tüm odaların kapı ve pencereleri açık tutulur, me-
kanlar parçalı bir sürekliliğe ulaşırdı ama dayanılmaz sıcak, 
duvarlarla aramdaki mesafeyi daralttıkça daraltır, mekanı kü-
çülttükçe küçültür, nefes almak zorlaşırdı.

İzmir’e geldiğimizde çok katlı apartmanlar henüz kenti kap-
lamamıştı. Bugün çok katlı apartmanlarla örülmüş mega 
duvarın bulunduğu Konak-Güzelyalı sahil şeridinde iki katlı 
konutlar ve villalar yer almaktaydı. İzmir’in doğal vantilatörü 
İmbat, tüm kenti havalandırabiliyordu. Evimiz, Güzelyalı’ da 
ana cadde üzerinde, iki katlı, cumbalı, eski bir Türk evinin 
üst katıydı. Aslında iki katlı ve oldukça büyük bir ev olarak 
yapılmış bu yapının, sonradan bölünerek iki katta, bağımsız 
iki konuta çevrildiği anlaşılıyordu. Yan bahçeden bağımsız 
bir merdivenle çıkılan büyük bir terastan girilen evde yüksek 
tavanlı büyük odalar son derece ferah, kışın ılık, yazın se-
rin mekanlardı. Cumbadan caddeyle ve denizle, terastan da 
arka ve yan bahçelerle görsel ilişki kuruluyordu, o mekanlar 
yaşanası mekanlardı ve o evde yaşarken insan, kendini özel 
hissediyordu.
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Gerçek oydu ki, yaşamı olumsuz etkileyen fiziksel koşullar, 
insanın ruhsal dengesini de bozuyor ve mekanın olumlu et-
kilerini perdeleyerek bellekte sahnenin en önüne geçiyordu. 
Yaşam koşullarını yeterince karşılayamadığında, mekanlar 
anlamlarını da yitirip yok oluyorlardı. Soğukta sıcak bir yor-
ganın altı, sıcakta serin bir aralık, karanlıkta mum ışığının 
aydınlatabildiği bir hacım mekanın yerine geçiyor ve yaşam-
sal bir değer kazanıyordu.

ana rahmidir
bedenlendiğim ilk mekan
hatırlamam onu hiçbir zaman
soğukta içidir yorganın
karanlıkta aydınlığı lambanın
çalışırken masamda
arama sıkışır kitaplığımla
sokak olur meydan olur
dışarı çıktığımda
uzar gider ova olur dağ olur
uçakta okyanusta kaybolur
kapasam gözlerimi
bütünüyle yok olur
düşlediğimde
ne istersem o olur

E. Onat, ‘mekanlar’ / “güzelim alaçatı”, Efil yayınevi, 2010

Çaresizliklerin, insanları inanılması güç koşullarda yaşamak 
zorunda bıraktığı bir gerçek. M.Ö VIII. yüzyıldan başlayarak 
bazı toplulukların Kapadokya’da, toprak altında kurdukları 
çok katlı yerleşmelerde yaşadıklarını biliyoruz.

Özellikle Bizans döneminde, M.S. V.-VIII. yüzyıllar arasın-
da Hıristiyanlar, dış saldırılardan korunarak, bir arada ya-
şayabilmek için, Kapadokya’nın volkanik tüflerden oluşan 
toprak yapısından da yararlanarak, yer altında kurdukları 
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kentlerde, on binlerce kişi bir arada yaşamışlardı. Toprağın 
altında kurdukları ve içinde yollar, odalar, mutfaklar, şarap 
mahzenleri, erzak depoları, kiliseler ve mezarların bulun-
duğu çok katlı kentlerini, açtıkları 70-80 m. derinliğindeki 
kuyularla havalandırmışlar ve bu kentleri, yine yer altında 
açtıkları, kilometrelerce uzunluktaki tünellerle birbirlerine 
bağlamışlardı.

2. Kaymaklı Yer Altı Şehri

Var olabilmemiz için, bize doğal bir ortam ve çevre sunan 
Tanrı, yaşayan ve devinen muhteşem bir tablo yaratmış, ya-
şamımızı insanca sürdürerek, kendimizi ve yaşam kalitemizi 
geliştirebilmek içinse, üstüne eklenmesi gereken resmi bize 
bırakmıştır.

Bu nedenledir ki mimarlık, çevresini yaşanabilir bir mekan-
sal düzene sokması için insana bahşedilmiş bir güç ve bir 
sorumluluk olarak görülmelidir. Üstelik keşfedici, yaratıcı, 
üretici, tüketici ve eğitici bir güç ve sorumluluk.

Mimarlığın, yaşamımızı bütünüyle kapsayıcı ve yaşamımızın 
sürdürebilirliğini sağlayıcı bir güce, bir etkiye sahip olduğunu 


