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MİMARLIK AGENDA
6 Construction Sector and 
Architecture Before the 
Elections  /  Doğan Hasol 
Evaluating architectural indications, 
Hasol comments upon the political 
and economic situation before the 
elections to be held on 24th of June. 
He reveals takes the “crimes” com-
mitted against cities and the country 
and states that the immediate adop-
tion of the “National Architecture 
Policy” is the only way to a solution. 

COMMEMORATION
8 Winds of Change in the 
Academy and Hamdi Şensoy  /  
Gündüz Gökçe  
The former dean of the Faculty of 
Architecture at Mimar Sinan Fine 
Arts University, the retired profes-
sor of the Building Science Gradu-
ate program in the Department of 
Architecture of the same Univer-
sity, Prof. Hamdi Şensoy, with an id 
no 549 to Chamber of Architects’ 
İstanbul Metropolitan Branch, pas-
sed away on April 18, 2018. Gradu-
ated from State Academy of Fine 
Arts in 1952, Şensoy was the “Grand 
Award” (Sinan Prize) awardee in the 
10th National Architecture Awards 
Programme. Gündüz Gökçe has 
written his obituary.

AGENDA
9 Sugar Factories as Interfaces 
of Rural Development  / Burak 
Asiliskender
Considering sugar factories that are 
have recently been sold one after 
the other as mere production spa-
ces will make you miss the cru-
cial point entirely. These comple-
xes have significant contribution to 
city life and the buildings themsel-
ves are part of the cultural herita-
ge constituting the local architectu-
ral history. The author particularly 
notes that sugar factories are one of 
the driving forces of economic and 
social development.

12 Do not Touch to My Museum: 
The Hagia Sophia in Trabzon  /  
Zeynep Ahunbay  
The Hagia Sophia in Trabzon, which 
had been open to visitors since 
1964 as a museum, was turned into 
a mosque in 2013. As the building is 
a common heritage of mankind, to 
preserve the aesthetic and artistic 
characteristics of the monument, the 
Chamber of Architects advocated 
the necessity to protect the muse-
um status and this legal struggle 
continues ever since. In April, the 
court has cancelled the conversion 
projects that were approved by the 
Preservation Board against the law 
and various conservation princip-
les. We will be watching the steps to 

 ENG LISH SUM MARY

be taken after this point. The author 
reveals the reasons for this strugg-
le, and once again draws our atten-
tion to the historical significance of 
this structure.

16 After 50 Years, May 1968 in 
France and its Role in 
Architectural Education Reforms  
/  Ufuk Doğrusöz  
This spring, the events of May has 
been reconsidered for its 50th anni-
versary and named as one of the 
most extraordinary social and poli-
tical events in the 20th century. The 
author reviews the significance of 
the events and assesses possib-
le effects regarding the changes in 
architectural education.

25 FILE: 2018 NATIONAL 
ARCHITECTURE AWARDS  
Organised by the Chamber of Archi-
tects (CAT) in every two years, and 
celebrating its 32nd anniversary this 
year, National Architecture Exhibi-
tion and Awards programme took 
place in Ankara. In its 16th cycle, 
the Exhibition achieved a high level 
of participation under 6 categories, 
with 123 projects presented in 174 
presentation boards in total. 

The Selection Committee for the 
Awards programme of 16th cycle 
consisted of Günkut Akın (chair-
man), Cem İlhan, Ziya Canbazoğ-



AWARD
70 2018 Pritzker Prize Goes to 
Doshi: Gates to Synthesis       
2018 Pritzker Prize winner Balkrish-
na V. Doshi emphasizes that good 
practice in architecture and plan-
ning is not merely a combination of 
function and structure; at the same 
time, it requires a comprehensive 
unity between the climate, the land, 
technic and local crafts with the con-
text. Doshi will receive the award 
during the ceremony at the Aga 
Khan Museum in Toronto in May.

URBAN HISTORY
73 Ankara, the Capital / 1: 
Formation and Transformation 
Processes of Special Interest 
Areas  /  S. Güven Bilsel         
S. Güven Bilsel aims to review the 
processes of formation and trans-
formation of the spatial identity of 
the capital city of Ankara, in its pha-
ses from past to present and from 
now to the future. This article is the 
first of three consecutive sections 
based on the public presentation 
held in December 2017 in the Anka-
ra Branch of the Chamber of Archi-
tects. 
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lu, Ferhat Hacıalibeyoğlu and Lale 
Özgenel; and the evaluation mee-
tings took place in March 22-24, 
2018. The Committee selected 24 
projects in the categories of “Buil-
ding,” “Building / Environment (Pub-
lic Space) Design”, “Building / Pre-
servation”, “Project” and “Presenta-
tion of Ideas” and named the awar-
ded architects for “Grand Award” 
(Sinan Prize), “Achievement Award 
in Contribution to Architecture” and 
“Commemoration Program,” and 
shared the results with the public 
before the ceremony. The award 
ceremony and the opening of the 
exhibition took place in CerModern, 
Ankara, on April 6th, 2018. The exhi-
bition met the audience in Ankara in 
April, and will be on display in Istan-
bul from May 7th to 17th; in Izmir 
from October 1st to 19th; in Adana 
from October 22nd to November 
2nd; in Samsun from November 5th 
to 17th; and in Hatay from November 
19th to December 3rd.

The file also includes reviews from 
Selection Committee members 
Günkut Akın, Ziya Canbazoğlu, Fer-
hat Hacıalibeyoğlu, Cem İlhan and 
Lale Özgenel. 

CONTACT
78 A Modern Monumentality 
Approach: Giant Doors  /  
Duygu Çöplü        
To achieve monumentality through a 
re-interpretation of a gate, Sculp(IT) 
Architects has designed a gigantic 
door in a historical building in Ant-
werp, Belgium. The designed door, 
turning into a facade, opens into a 
private garden at the rear. With its 
splendid form, it allows the light to 
be taken on all floors of the house 
and also brings the garden into the 
house by functioning as a screen.  
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ET KİN LİK LER - AJAN DA
www.mo.org.tr/et kin lik ler

SERGİ
İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamından 
Plaja Nostalji
5 Nisan-26 Ağustos 2018, İstanbul

SERGİ
Tanımsız Hizmetler Bürosu (T.H.B.)
12 Nisan-15 Temmuz 2018, İstanbul

SERGİ
Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri
2 Mayıs-17 Haziran 2018, İstanbul 
1-19 Ekim 2018, İzmir
22 Ekim-2 Kasım 2018, Adana
5-17 Kasım 2018, Samsun
19 Kasım-3 Aralık 2018, Hatay

SEMPOZYUM
26. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar 
Sempozyumu
24-25 Mayıs 2018, İstanbul

KONFERANS
6. Uluslararası Kerpiç Konferansı
1-2 Haziran 2018, Gaziantep

SEMPOZYUM
Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları 
Sempozyumu: Değişim / Dönüşüm / Özgünlük
21 - 23 Haziran 2018, Eskişehir

ATÖLYE
Beden Mimarlığı
23-30 Haziran 2018, İzmir

KONFERANS
UTAK 2018 - Tasarım ve Umut
12-14 Eylül 2018, Ankara

SEMPOZYUM
I. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu
4-6 Ekim 2018, Diyarbakır

SEMPOZYUM
Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı 2. 
Sempozyumu
31 Ekim-2 Kasım 2018, İstanbul

SEMPOZYUM
1. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu 
“Saraylar”
1-2 Kasım 2018, İstanbul

FUAR
ARCHITECT@WORK İstanbul 2018
23-24 Kasım 2018, İstanbul

KONFERANS
Caumme - Paumme 2018: Borders in 
Architecture
23-24 Kasım 2018, İstanbul

YARIŞMALAR / 
ÖDÜLLER - AJANDA
www.mo.org.tr/et kin lik ler

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tevfik Sırrı 
Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı 
ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi 
Yarışması
Son Başvuru Tarihi: 8 Haziran 2018

Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve 
Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje 
Yarışması
Son Başvuru Tarihi: 10 Temmuz 2018

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEVFİK SIRRI GÜR 
STADYUMU İLE ÇAMLIBEL LİMANI ARASI KIYI VE 
REKREASYON DÜZENLEMESİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından günümüzde farklı işlevlere sahip olan kent mer-
kezindeki alanının; bütünsel bir yaklaşımla ele alınarak kente katılması ve kent kimliğinin 
zenginleşmesine katkıda bulunması, niteliği arttırılmış kıyı ve diğer alt alanların kentlinin 
kullanımına sunulması, bunun yanı sıra özgün tasarımlara dayalı mekânların elde edilme-
si ile güzel sanatların desteklenmesi amacıyla fikir projesi yarışması açıldı. Şu anda kulla-
nılmıyor olsa da, kent belleğinde bir toplanma ve buluşma alanı olarak, geçmişten gelen 
simgesel önemini halen korumakta olan stadyum ve çevresinde gerçekleştirilecek pro-
jelerin kent belleğine duyarlı olması bekleniyor. Bir meydan / odak noktası yaratılması-
nın hedeflendiği yarışmada, yeme, içme, eğlence ve kültürel işlevlere dönük sınırlı bir ya-
pılaşmanın kent meydanı fikri ile örtüşür bir biçimde alanda yer alabileceği varsayılmak-
ta olup, önerilecek yapı büyüklük ve yükseklikleri yarışmacılara bırakılmış. Serbest, ulusal 
ve tek kademeli olan yarışmaya son katılım tarihi 8 Haziran 2018.

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÇARŞI, YAŞAM MERKEZİ VE 
OTOPARK İLE YAKIN ÇEVRESİ ULUSAL MİMARİ PROJE 
YARIŞMASI

Çanakkale Belediyesi tarafından kentin değişen ve gelişen gereksinimlerini karşılama-
yan mevcut iş merkezi ve katlı otopark yapısının yerine, farklı yaş gruplarının yararlana-
bileceği ticaret ve yaşam boyu sosyo-kültürel faaliyetleri destekleyen bir çekim nokta-
sı yaratmak amacıyla mimari proje yarışması açıldı. Yarışma kapsamında tasarlanacak 
yeni yapının yanı sıra aynı bütün içinde kent merkezindeki en büyük sorunlardan biri 
olan otopark ihtiyacına da çözüm bulabilmek hedefleniyor. Yarışma alanında; kent bü-
tününde izlenen değişimlerden kaynaklanan baskı nedeniyle konut, ticaret, kültür gibi 
işlevlere dayalı eksenler üzerinden hızlı bir dönüşüm süreci gözleniyor. Dolayısıyla ya-
rışma söz konusu bu süreci disipline etmeyi, farklı boyutları da içerecek biçimde tasa-
rım ve planlama ile yönlendirmeyi amaçlanıyor. Bu doğrultuda yarışmacının söz konu-
su alana ilişkin sosyal, kültürel, ekonomik boyutlardaki bakışı ve gözlemlerinin de önem 
taşıdığının bilinmesi gerekiyor. Serbest, ulusal ve tek kademeli olan yarışmaya son ka-
tılım tarihi 10 Temmuz 2018.

YarışMO YAYINDA! 

Türkiye’de açılan tüm ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarının takip edilmesini müm-
kün kılan YarışMO yayın hayatına başladı. Yarışmalara ait tüm bilgilerin bulunduğu, ya-
rışma gündemini yakından takip etmeye olanak sağlayan, yarışmalara ait kolokyumlara 
ve haberlerine yer veren, yarışmayla seçilen projelerin uygulamasıyla ilgili bilgileri barın-
dıran, yarışma duyurularının bulunduğu, mimarların, mimarlık öğrencilerinin ve mimarlıkla 
ilgilenen herkesin erişimine açık olan YarışMO, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyük-
kent Şubesi’nin bir çalışması. Site içerik açısından zenginleşmeye devam edecek. Öneri 
ve görüşlerinizi, yayımlanmasını istediğiniz yarışma projelerinizi iletisim@yarismo.org ad-
resinden YarışMO platformuyla paylaşabilirsiniz.
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16. İSTANBUL BİENALİ’NİN 
KÜRATÖRÜ NİCOLAS 
BOURRİAUD OLDU 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafın-
dan Koç Holding sponsorluğunda düzen-
lenen 16. İstanbul Bienali, 14 Eylül-10 Ka-
sım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 
16. İstanbul Bienali’nin küratörlüğünü 
Fransız küratör, yazar ve akademisyen 
Nicolas Bourriaud üstlenecek. Fransa’nın 
en büyük güncel sanat merkezlerinden 
Palais de Tokyo’nun kurucularından olan 
ve halen Montpellier Contemporain’in di-
rektörlüğünü yürüten Nicolas Bourria-
ud, 16. İstanbul Bienali’nin küratörü ola-
cak. Bourriaud, küratörlüğü üstlenme-
siyle ilgili olarak, “Kurulduğu 1987 yılın-
dan bu yana düzenlediği sergilerde her 
zaman güçlü küratöryel ifadelere yer ve-
ren İstanbul Bienali’nin tarihine katkı su-
nacak olmaktan büyük onur duyuyorum. 
İstanbul şehrinin, ikili düşüncenin hakim 
olduğu günümüz küresel siyasi ortamın-
da bir kesişim noktası olarak özel bir an-
lam taşıdığına inanıyorum. Bu bağlamda 
16. İstanbul Bienali ekseninde tarihsel du-
rumumuzu yansıtan bir sergi şekillendir-
meye çalışacağım,” yorumunda bulundu. 
16. İstanbul Bienali’nin kavramsal çerçe-
vesi 2018 sonbaharında düzenlenecek 
bir basın toplantısıyla duyurulacak. Bie-
nalin ön izleme günleri basın mensupları 
için 10-13 Eylül 2019, profesyoneller için 
ise 12-13 Eylül 2019 olacak.

ULUSLARARASI ‘JANSEN VE ANKARA’ SEMPOZYUMU 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bö-
lümü, Türk Eğitim Derneği Üniversitesi (TEDÜ) Mimarlık Fakültesi ve Çankaya Belediye-
si işbirliğinde, Goethe Institut Ankara katkılarıyla Başkent Ankara’nın planlama tarihinde 
etkin bir yere sahip olan Hermann Jansen üzerine uluslararası bir sempozyum düzen-
leniyor. 13-14 Aralık 2018 tarihlerinde, Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanat-
lar Merkezi’nde yapılacak Jansen ve Ankara Sempozyumu ile, başkentlik işlevleri yük-
lenen Ankara’nın planlamasında, Hermann Jansen’in planlama ve tasarım yaklaşımının, 
dönemin Türkiyesinde kentlerin ve bölgelerin geliştirilmesi ve planlaması kapsamında 
tartışılması hedefleniyor. Sempozyumun yanı sıra eşzamanlı olarak bir sergi düzenlene-
cek, ayrıca sempozyumun ardından Hermann Jansen’in Ankara kentine ilişkin planları-
nın izleneceği bir Ankara gezisi yapılacak. Katılım ücretinin bulunmadığı sempozyumda-
ki tüm oturumlar, bildiri sunumları ve Jansen sergisi katılmak isteyen herkese açık. Sem-
pozyum kapsamında sunulan tüm bildiriler sempozyum kitabında yayınlanacak. Gerek 
kitap kapsamına alınabilmesi, gerekse sempozyum programına dahil edilebilmesi için 
bildirilerin 15 Haziran 2018 tarihine kadar düzenleme komitesine gönderilmesi gerek-
mektedir.

2018 ASLAN YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ’NÜN SAHİBİ 
KENNETH FRAMPTON 

Venedik Mimarlık Bienali kapsamında verilen Al-
tın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün bu yıl-
ki sahibi İngiliz mimar Kenneth Frampton’a oldu. 
Londra’daki Architectural Association’da (AA) 
eğitimini tamamlamış olan Frampton, 1972 yı-
lından beri Columbia Üniversitesi’nde ders ver-
mektedir. Mimar, eleştirmen, yazar, eğitimci ve 
araştırmacı olan Frampton, birçok farklı nesle il-
ham kaynağı olmuştur. 1980’de yayımlanan Mo-
dern Architecture: A Critical History isimli kitabı 
Frampton’ın en bilinen çalışmalarından. Biena-
lin direktörü Paolo Baratta, yaptığı basın açıkla-
masında “Mimarlık fakültesinde eğitim görüp de 
‘Modern Architecture: A Critical History’ye aşina 
olmayan yoktur. Bu seneki Altın Aslan Ödülü bir 
‘maestro’ya gitti, bu da mimarlık eğitiminde eleş-
tirinin önemine parmak basıyor” dedi. Altın Aslan 
Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü, 2016 yılında Paulo 
Mendes da Rocha, 2014 yılında Phyllis Lambert 
ve 2012 yılında Álvaro Siza almıştı.

İSTANBUL’DA DENİZ SEFASI SERGİSİ 

Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitü-
sü, İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamın-
dan Plaja Nostalji sergisi ile İstanbul kent tari-
hinin sosyokültürel yapısına plaj kavramı üze-
rinden ışık tutuyor. Kuruluşunun 10. yılını geri-
de bırakan İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ar-
şivinden ve farklı koleksiyonlardan derlenen bu 
sergi, 1870’lerden 20. yüzyılın ortalarına uzanan 
süreçte, deniz hamamından plaja geçişin dev-
rim niteliğindeki hikâyesine odaklanıyor. Kü-
ratörlüğünü tarihçi, yazar ve akademisyen Za-
fer Toprak’ın yaptığı, özel ve kurumsal koleksi-
yonlardan derlenen, fotoğraf, dergi, karikatür, 
eşya ve kitap gibi orijinal malzemelerle hazırla-
nan İstanbul’da Deniz Sefası sergisi, bir nostal-
jinin öyküsünü anlatırken, kent halkının boş za-
man değerlendirme normlarındaki değişimine, 
toplumsallaşmasına değiniyor, Cumhuriyet’in 

yaşam tarzındaki köklü dönüşümlerini simgeleyen bir belgesel niteliği taşıyor. İstanbul 
Araştırmaları Enstitüsü’nde Yeşilçam filmlerindeki plaj sahnelerinden oluşan bir seçki 
ve plaj üzerine yayınların derlendiği bir okuma odası Pera Müzesi’ndeki ana sergiye eş-
lik ediyor. Sergi, 5 Nisan-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında Pera Müzesi’nde ziyaret 
edilebilir.
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Seçim Öncesinde 
İnşaat Sektörü ve Mimarlığa Bakış

M‹MARLIK GÜNDEM
Doğan Hasol, Dr., Y. Müh. Mimar

‘Dünyada üretilemeyen tek şey topraktır’ denir.  Bizde bunun da çözümü bulundu: 

Arsaya verilen imar hakları artırılınca, alanı da görece artırılmış oluyor. Örneğin, yapılaşma 

hakkı ikiye katlanınca, arsanın değeri de katlanıyor. Artan değerden, kamu hiç pay almıyor, 

tümü arsa sahibinin oluyor.”

 

“Yaşanan olumsuzlukların mimarlık kesimine yansımaması beklenemezdi. 

Özel kesimde durum böyle. Kamuda da mimarlara iş verme düzeni değişmiş bulunuyor. 

Eskiden iş, mimarlara yaptırılan projelere göre müteahhide ihale edilirdi; oysa bugün önce 

girişimci ya da müteahhit devreye giriyor ve mimarını kendi hedefleri doğrultusunda 

seçiyor. Kamu ihale yasası da nedense, sık sık değiştiriliyor.”

 

“‘Ülke Mimarlık Politikası’nın bir an önce benimsenip yürürlüğe konması tek çare 

gibi görünüyor.

❝

❞

Seçim sürecinde, “İmar Barışı” olarak topluma sunulan af ile kaçak yapılaşmanın yasallaştırılması hedefleniyor. Konu hakkında Mimarlar 
Odası’nın yaptığı “İmar Affı Girişimi Geri Çekilmelidir!” başlıklı basın açıklamasını www.mo.org.tr üzerinden okuyabilirsiniz.



Türkiye yine bir erken seçimle karşı karşıya. Nedenlerini 
sorgulamak bu yazının amacını ve sınırlarını aşar. O tar-
tışmaları siyasilere bırakıp biz burada inşaat sektörü-
nün ve mimarlığın sorunlarına eğilelim.

Son yıllarda ısrarla sürdürülen plansız ekonomik prog-
ramların başarısızlığı, varılan sonuçlarla ortaya çıkmış 
bulunuyor. Ekonomik kalkınma için seçilen yol, inşaat 
yoluyla büyümekti. Sanayi, tarım ve başka alanlarında-
ki üretim yerine inşaat üretimiyle kalkınma gibi, örne-
ği pek görülmemiş bir ekonomik model seçildi. Sonuç, 
bütün çıplaklığı ile çarpıcı bir şekilde ortada. 

Kamu desteği ve teşvikleri, tarımsal, teknolojik ve sınai 
üretim yerine, gösterişli, kredi kaynaklı mega projelere 
ve kentlerde nüfus patlamasını da tetikleyen arsa spe-
külasyonuna aktarıldı. 

“Dünyada üretilemeyen tek şey topraktır” denir.  Bizde 
bunun da çözümü bulundu: Arsaya verilen imar hakla-
rı artırılınca, alanı da görece artırılmış oluyor. Örneğin, 
yapılaşma hakkı ikiye katlanınca, arsanın değeri de kat-
lanıyor. Artan değerden, kamu hiç pay almıyor, tümü 
arsa sahibinin oluyor. Böylece, bilimsel planlama ilke 
ve yöntemleri dışlanarak kentsel toprağın speküla-
tif değerinin köpürtülmesiyle inşaat üretimine dayalı 
kalkınma modeliydi benimsenen. Oysa ekonomistler, 
böyle bir modelin geçerli ve sürdürülebilir olamayaca-
ğını defalarca ısrarla vurgulamışlardı.

Evet, inşaat sektörü, lokomotif ve sünger sektör özel-
likleriyle bilinir; pek çok sanayi dalının çekici-itici gücü-
dür; bir yandan da işsizliği emer. Ne var ki şu anda arz 
fazlası nedeniyle konut, işyeri ve benzeri gayrimenkul 
satışlarında ciddi bir stok ve kaygı verici bir durgun-
luk var.

2016 yılında yüzde 5,4, 2017’de yüzde 8,9 büyüme 
gösterdiği halde inşaat sektörü sıkıntıda.

Yaşanan olumsuzlukların mimarlık kesimine yansı-
maması beklenemezdi. Özel kesimde durum böyle. 
Kamuda da mimarlara iş verme düzeni değişmiş bulu-
nuyor. Eskiden iş, mimarlara yaptırılan projelere göre 
müteahhide ihale edilirdi; oysa bugün önce girişim-
ci ya da müteahhit devreye giriyor ve mimarını kendi 
hedefleri doğrultusunda seçiyor. Kamu ihale yasası da 
nedense, sık sık değiştiriliyor.

Ülkede her kesimdeki plansızlık, kentlerde hızlı ve aşırı 
nüfus artışına neden olmakta ve nüfus baskısı, kent-
sel planlamayı da işlemez hale getirmektedir. Kentsel 
tasarım ise zaten göz ardı edilmiş durumda. Kentsel 
planlama alanında bir yandan da tam bir kargaşa söz-
konusu: Belediyelerin yanı sıra bazı bakanlıklar ile bir-
çok kamu kurum ve kuruluşu plan ve plan değişikli-
ği yapma konusunda yetki sahibi. Koruma kurulları-
nın kararları çoğu kez emir-komuta hiyerarşisine göre 
biçimlenebiliyor. Hatta kimi zaman bazı yapılaşmala-
ra engel olabileceği düşünülerek ÇED uygulaması da 
devlet müdahalesiyle gereksiz sayılabiliyor.

Kısacası kararlar, plan bütünlüğü ve disiplini yeri-
ne çoğu kez parsel bazında noktasal olarak veriliyor. 
Ortaya çıkan sonuçlar da yöneticilerce sürpriz olarak 
hayretle karşılanıp “Silueti bozdu!” diye yakınma konu-

su olabiliyor. Yitirilen yalnızca siluet değil, ölçek ve kimlik kaybı da söz-
konusu.

Yoğun inşaat hacmine ve yapılaşmaya karşılık sonuç, önemli bir mima-
ri başarıyı yansıtmıyor; tek tek başarılı örnekler de kentsel kargaşa için-
de görünmez oluyor.

Bugünkü mimarlığımızı zorlayan bir başka konu da kamu yöneticilerinin 
Selçuklu-Osmanlı’ya dönük öykünmeleriyle, tarihselci mimarlık dayat-
maları… Her sanat dalında olduğu gibi, mimarlıkta da taklit değersizdir, 
mimarlık etiğine aykırıdır. Ünlü düşünür-şair Ahmet Haşim o tür yaklaşı-
mın ürünü olan tarihselci mimarlıkları, daha 1924 yılında “Mürteci Mimari” 
yani “Gerici Mimarlık” olarak tanımlamıştır.1 Selçuklu-Osmanlı mimarlık-
larını yüzyıllar sonra tekrarlamak marifet değildir. O mimarlıklar kendi 
çağlarının sınırlı olanaklarıyla yaratılmıştır. O çağ, tarım çağı idi; ardından 
Batıdaki sanayi devrimiyle birlikte sanayi çağı geldi ve kendi mimarlığı-
nı yarattı. Bugün bilişim çağını yaşıyoruz: Bilgisayar destekli çizim, tasa-
rım, sunum, hatta yapı üretimi olanakları sözkonusu. Bugünün mimarlığı 
bugünün olanaklarıyla, güncel gereksinimlere uygun, özgün eserler ver-
mek durumundadır; o eserler, bugünden yarına bırakılacak mirastır aynı 
zamanda.

Yine bugün, geçmiş çağlardaki uygulamalardan farklı olarak, çevrenin, 
çevresel değerlerin, doğal kaynakların korunması ve verimli kullanılması 
gerekiyor. Kısaca, sürdürülebilir ekolojik mimarlık da insanlık ödevimizdir.

Koruma konusuna gelince… Yeşili, ormanları, sulak alanları, kıyıları koru-
yamadığımız gibi, tarihsel ve kültürel değerlerimizi de koruyamıyoruz. 
Şunu hemen belirtelim: Korunması gerekli yapıların ille de tarihî olması 
gerekmez; mimari değer de çok önemlidir, tıpkı sanat yapıtlarında oldu-
ğu gibi.

Değinmeden geçemeyeceğimiz başka bir sıkıntı da ülke çapındaki genel 
eğitim ve özelde de mimarlık eğitimindeki yetersizlikler… Ülkede üniver-
site ve mimarlık okulu enflasyonu sözkonusu. Mimarlık okullarının çoğun-
daki eğitim düzeyinin yanı sıra, eğitim süreleri ve mesleğe kabul sürecin-
de de tutarsızlıklar var. Bizde YÖK dayatmasıyla sürdürülen 4 yıllık mimar-
lık eğitimi, süre ve içerik bakımından Avrupa ve ABD standartlarının geri-
sinde. Oralarda eğitim en az 5 yıl; ayrıca mesleki yetkilerin kazanılabilme-
si için zorunlu stajlar ve sınavlar sözkonusu.

Sektörün önündeki engelleri özetleyelim:
• Ülke çapında ekonomi ve nüfus hareketlerini düzenleyecek türden 
planlama strateji ve süreçlerinin göz ardı edilmesi,
• Kentsel planlama ve kentsel tasarımın dışlanmasıyla yöneticilerin 
keyfî tavırla belirledikleri yerleşme ve imar kararlarını uygulamaları,
• Kamunun karar ve iş verme düzenindeki bozukluklar,
• Genelde eğitim, özelde mimarlık eğitiminin ve mesleki yetkinlik 
ölçütlerinin, uluslararası standartların çok gerisinde tutulması,
• İşveren konumundaki kamu yöneticilerinin mimari üslup özentili tut-
kusu ve dayatma cüreti,
• Yine kamu kesiminin doğal, kültürel ve tarihsel koruma konusunda-
ki duyarsızlığı…

Bu engelleri gidermek için “Ülke Mimarlık Politikası”nın bir an önce 
benimsenip yürürlüğe konması tek çare gibi görünüyor.

Şunu bir kez daha vurgulayalım: Mimarlık, bütün sanatlar gibi özgür 
ortamlarda gelişir. Seçimin ülkemize huzur, demokrasi, özgürlük ve iyilik-
ler getirmesi dileğiyle… v

1. Ahmet Haşim, 2014, Gurabahane-i Laklakan ve Diğer Yazıları, Dergâh Yayınları, 3. Baskı, 

İstanbul.
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Prof. Hamdi Şensoy’u 19 Nisan 2018 Perşembe 
günü toprağa verdik. Mimarlığımız ve MSGSÜ cami-
ası için büyük bir kayıptı. Aslında, fiziksel aktiviteleri-
ni engelleyen rahatsızlığı nedeniyle 2000’de aramız-
dan ayrılmıştı. 2006 yılında ise Mimarlar Odası’nın 
X. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nde “Sinan 
Ödülü”ne lâyık görülmüştü. Kanımca büyük bir isa-
betle. Eserleri ve yetiştirdiği öğrencileri ile mimarlığı-
mıza büyük katkıları olmuştu.

Hamdi Şensoy, 1952’de mezun olduğu Güzel Sanatlar 
Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü’ne 1955’te Yapı 
Kürsüsü’nde, Sedad Hakkı Eldem’in asistanı olarak 
dönüyordu. 1959’da yapı 3 ve mimari proje derslerin-
de “hoca”lığa, 1969’da Akademi’nin özerkliği sonra-
sında “profesör”lüğe yükseltilecek, Yüksek Mimarlık 
Bölümü ve Yapı Kürsüsü Başkanlığı, Akademi’nin 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne dönüşü-
müyle de Yapı Anabilim Dalı Başkanlığı gibi görevler 
üstlenecekti.

50’li yıllarda Akademi’deki mimarlık öğretimi 
1940’ların klasik çizgisindeydi. Yapı bilgisi 1 ve 2 
dersleri öğrencilerin zorlandıkları derslerin başın-
da geliyor, Sedad Hakkı Eldem, Utarit İzgi, Ferzan 
Baydar ve Mahmut Bir kadrosuyla, biraz uzak-
tan, biraz yukarıdan bakışla yürütülen uygulamala-
rı öğrencileri zorluyordu. Ancak, o yıllarda Nevzat 
Erol’un İstanbul Belediye Binası ve Sedad Hakkı 
Eldem ve SOM Grubu’nun Hilton Oteli inşaatı ulus-
lararası çağdaş mimari rüzgârlar getirmeye başla-
mıştı. Akademi de bundan etkilenecek, bunda üç 
yeni asistanın da -Hamdi Şensoy ile İlhan Türegün 
(Yapı Bilgisi) ve Muammer Onat (Bina Bilgisi)- katkı-
ları olacaktı. Proje ve uygulama konularındaki yeni-
leşme ve bu üç asistanın öğrencilere yaklaşımıyla 
oluşan atmosferi hâlâ hatırlarım. Şensoy’un öğrenci-

lerle sıcak, samimi ilişkisi onu kısa zamanda asistan 
veya hoca Hamdi Bey’den “Hamdi Ağabey”e, ileriki 
yıllarda da “Şeker Hamdi”ye dönüştürecekti. Şensoy 
atandığı günden rahatsızlığı nedeniyle ayrıldığı güne 
kadar, hatta sonrasında da, serbest meslek çalışma-
larını sürdürdü. 1962’de Yapı Kürsüsü’nde Eldem’in 
asistanı olduğumda, Şensoy’un öğretim hayatında, 
akademik çalışmaları ile serbest mimarlığı birbirin-
den ayırmadığını görecektim. Mimari verimine baktı-
ğımızda üst düzey bir mimari kişilik yansıtan iş mer-
kezleri, banka şubeleri, şirket binaları ve villalar gibi 
yapılar görürüz.

Aralarında aynı kurum veya şahsın birden fazla yapı-
sının bulunması, onun mesleki bilgi ve yeteneği ile 
uyumlu kişiliğinin bir ifadesidir. Bu arada uygulanmış 
iki yarışma birinciliğini de hatırlamalıyız: Utarit İzgi, 
Muhlis Türkmen ve İlhan Türegün’le, Brüksel Expo 
58’de Türkiye Pavyonu ve Sedad Hakkı Eldem ve 
Sungu Sadık’la Beyrut Türkiye Büyükelçiliği Binası. 
Ve tabii ki Maçka’daki Şensoy Konutu. Modüler 
kuruluşlu granit kaplama cephedeki geniş saçak-
lı cumbalar ve çıkmalar ile iskân katlarındaki ana 
mekânların çağrıştırdığı geleneksel mimarimizin çağ-
daş yorumu ve detaydan bütüne inanılmaz kusursuz-
lukta bir uygulama… Bir ikindi ışığında Swiss Otel’in 
oradan bu binayı seyretmenizi öneririm. Eğer Hamdi 
Ağabey’i tanımışsanız ve de biraz olsun duyarlıysa-
nız, gözlerinizde yaşarma ve boğazınızda bir düğüm 
hissedeceksinizdir, buna şaşırmayın.

Nurlar içinde yat Hamdi Ağabey… v

Akademi’de Değişim Rüzgarları ve
Hamdi Şensoy

Gündüz Gökçe*

Gündüz Gökçe 
Prof., MSGSÜ 
Mimarlık Bölümü 
Emekli Öğretim 
Üyesi ve Eski 
Rektörü

Şensoy Konutu, Maçka, 1996 Sedad Hakkı Eldem (en sağda) ve O’nun döneminin son iki yapı hocası 
Prof. Hamdi Şensoy (en solda) ve Prof. Gündüz Gökçe, 1970’li yıllar
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Son günlerde, karşı çıkan tüm söylemlere rağmen, 
her gün bir başka şeker fabrikasının özelleştirildiği-
ne dair bir haber izliyor, okuyoruz. Peki, ekonomik 
temelleri yirminci yüzyılın başında atılan ve kırsal üre-
tim odaklı bir kalkınma aracı olarak görülen şeker 
fabrikaları, serbest piyasa ortamında kendilerinden 
beklenen ekonomik katkıyı sağlayamadıkları için mi 
özelleştirilmekteler?

Aslında bu sorunun cevabını, 1996 yılında başlatı-
lan çalışmalar sonrası, 1956 tarihli 6747 sayılı Şeker 
Kanunu yerine getirilen 4634 sayılı kanunun yürür-
lüğe girdiği 2001 Nisan ayından beri tahmin etmek-
teyiz.

Avrupa Birliği uyum süreci çalışmaları çerçevesinde 
yürürlüğe alınan yasa, yurt içi talebin yurt içi üretim-
le karşılanması gerektiğine vurgu yapmakla birlikte, 
ithalat ve ihracata yönelik olarak Türkiye şeker rejimi-
ni; üretimdeki usul ve esasları, fiyatlandırma, pazar-
lama şartlarını ve yöntemlerini yeniden düzenlemiş-
tir. Yasa, yurt içi ihtiyacın, yerel üretimle karşılanma-
sı gerektiğini açıkça belirterek şeker üretimin ham 
maddelerini oluşturan (şeker pancarı ve/veya şeker 
kamışı gibi) bitkilerin ekimini -ve üretimini- destekle-
mekte birlikte, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çıka-
rılan yönetmeliklerle iç pazara son ürün olarak sunu-
lan şekerin miktarını piyasa koşullarına göre belirlen-
mesini zorunlu kıldığından dolayı, üretime kota uygu-
lanmasına imkan vermekte ve sınırlandırmaktadır.1

Her ne kadar serbest piyasa şartları içinde, tüke-
tim dengesini gözeterek üretim planlaması yapmak 
oldukça adil ve kendi içinde tutarlı bir yaklaşım olsa 
da, teşvik sistemi üzerinden, şeker üretimi için kulla-
nılacak ham madde bitkisi için bir öncelik sağlanmak 
istenildiği tahmin edilmektedir. Son ürün olarak şeke-
rin, neden yapıldığına ve yararlarına / zararlarına dair 
farklı tartışmalar da söz konusudur.

Ülkemiz iç pazarına sunulan şekerin üretimi için yerel 
kaynakların kullanılması zorunlu olduğuna ve şeker 
sever bir toplum olduğumuza göre, ne tüketimde ne 
de üretimde bir sıkıntı söz konusu olamaz. Farklı kat-
manlardaki ham madde bitkisinin ne olması gerekti-
ğine dair tartışmalar da bir kenarda dursun, tüketim 
miktarı dikkate alındığında şekerin, piyasa koşulları 
içinde ekonomik kâr sağlayan nadir bir ürün olduğu 
açıkça ortadadır. O halde, ekonomik kazanç sağladı-
ğı ortada olan bir ürünü üreten fabrikaları, özelleştir-
mek neden öncelik kazanmıştır?

Benzer politikalarla 1990’lı yıllarda özelleştirme kara-
rı alınan KİT’ler2 üzerinden yaşananlar, bu yaklaşımın 

arka planı üzerine ipuçları vermektedir. Kâr / zarar 
karşılaştırmaları ile serbest piyasa dengeleri içerisin-
de arada kalan devlet yatırımları, hızla ve çoğu zaman 
gerekçesi tam olarak anlaşılamadan satılmış ve bir 
çoğu kent içindeki yüksek rant taşıyan konumların-
dan dolayı yıkılarak ortadan kaldırılmıştır. Her şeye 
rağmen ayakta kalmayı başaran sayılı birkaçı, ken-
dilerini kuran düşünceleri ve dönem ruhunun izleri-
ni farklı işlevlerde olsa sürdürmeye devam etmekte-
dirler.

Piyasa ekonomisinin istikrarını sağlamak için birbi-
rinin benzeri kentler ve kentliler yaratma özlemine 
dayalı yaklaşımlar, farklılığı ve farklılık üretebilecek 

Kırsal Kalkınmanın Arayüzleri Olarak 
Şeker Fabrikaları

Burak Asiliskender*

Burak Asiliskender
Doç. Dr., Abdullah 

Gül Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü

1. İlk şeker fabrikalarından biri olan Alpullu Şeker Fabrikası’nın satışı 
hakkında 26 Nisan 2018 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber.

Birer birer satışı gerçekleştirilen şeker fabrikalarını 
sadece üretim mekânı olarak düşünmek 
konunun önemli bir boyutunu ıskalamak olacaktır. 
Bulundukları kentteki yaşama etkileri ve kültür 
mirası olan yapılarıyla mimarlık tarihinin bir parçası 
olmaları ilk akla gelen diğer önemli ve üzerinde 
düşünülmesi gereken noktalar. Yazar, fabrikaların 
ekonomik ve toplumsal kalkınmanın itici 
güçlerinden biri olduğuna dikkat çekiyor.
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tüm yaşam biçimlerini, birer zararlı organizma ola-
rak işaret göstermekte ve izlerini ortadan kaldırmak 
istenmektedir. Çünkü kalkınma, ekonomik bir hedef 
değil, ekonomiyi yaratan gücün bizzat kendisi ola-
rak algılanmaktadır. Bağlamından soyutlanarak, bir 
mühendislik eylemi olarak ele alınmaktadır.

Bu bakışla, yakın geçmişimizi incelediğimizde, ülke-
mizde kalkınma ve ekonomik refah içerikli politika 
arayışlarının, kır ve kırsal yaşam ile üretim biçimleri 
üzerine odaklandığını kolayca kavrayabiliriz: Kenti ve 
kentsel yaşamı önceleyen söylemler içerisinde, top-
rağa dayalı üretim biçimleri -öncelikle ekonomik- kal-
kınmanın önünde ciddi bir engel olarak görülmüş-
tür. Üstelik bu tip üretimler “sistem” içerisinde istikrar 
sağlamanın önemli birer aracı ol(a)madığından olsa 
gerek, hastalıklı ve hiç zaman kaybetmeden kurtul-
mak gereken birer “ur” gibi de algılanmışlardır.

Oysa -daha geriye gitmeden- 1950 sonrası politikalar 
incelendiğinde devletin, ekonomik kalkınma hedefle-
rini sağlamak için şeker fabrikası başta olmak üzere 
yatırımlar yaptığı izlenmektedir. 1927 İzmir İktisat 
Kongresi’nde alınan kararlara bağlı olarak 1930 ve 
1940’lı yıllarda hayata geçirilmiş kent merkezli iç 
pazar ekonomisi yaratma hedefine bağlı sanayileş-
me hamlesi benzeri bir yaklaşım, 1950 sonrası şeker 
fabrikaları özelinde kırsal üretim üzerine odaklana-
rak yaratılmak istenmiştir. 1923 yılında özel teşeb-
büsle kurulan ancak 1926 yılında üretime başlaya-
bilen Uşak Şeker Fabrikası ile aynı yıl üretime başla-
yan Alpullu Şeker Fabrikası’na, 1930’larda Eskişehir 
ve Turhal Şeker Fabrikaları eklenmiş, ama 1950’lere 
kadar başta bir yatırım söz konusu olmamıştır. 1950 
sonrası devlet desteğiyle 11 fabrika daha ilave edil-
miş ve ülkemizde şeker üretimi yapan fabrika sayı-

sı 15’e çıkarılmıştır. Tüketime bağlı olarak yatırım-
lar devam etmiş 1990’lar başında fabrika sayısı 26’a 
ulaşmıştır. 2000’li yılların başında ise ülkemizde özel 
şirket yatırımları ile birlikte 33 şeker fabrikası hiz-
met vermektedir.3 Geçtiğimiz aylarda, Türkiye Şeker 
Fabrikaları A. Ş. şemsiyesi altında yer alan 25 fabrika-
nın, ilk etapta aralarında ülkenin ilk şeker fabrikaların-
dan olan Alpullu ve Turhal fabrikalarının da yer aldı-
ğı 14’ü özelleştirme kapsamına alınmıştır. 2018 yılı 
sonuna kadar hepsinin satışının tamamlanması plan-
lanmaktadır.

Özelleştirme kapsamına satılan -ve satılacak- tüm 
bu fabrikalar için üretim şartı söz konusu olsa da 
uzun vadede sürecin nasıl ilerleyeceği belirsizlikler 
barındırmaktadır. Öncelikli olarak ekonomik kaygılar, 
şeker fabrikalarına ham madde sağlayan çiftçiler ve 
kurmuş oldukları kooperatifler üzerinde odaklanmak-
tadır. Ham madde için tercih ettikleri ve üzerine yatı-
rım yaptıkları bitkinin üretimine ne kadar devam ede-
bilecekleri şüphelidir, ürünlerinin pazar payı risk altın-
da görünmektedir. Bu durum mevcut kırsal yaşamın 
sürdürülebilirliğinde risk yaratmaktadır.

Yakın gelecekte, bu fabrikaların işlevlerine bulun-
dukları konumlarda devam edip etmemelerine bağlı 
olarak, yapı stoku olarak nasıl değerlendirilecek-
leri, barındırdıkları mimari kimlikleri ve bulunduk-
ları konumlarda çevreleri ile kurdukları ilişkiler gibi 
durumlar üzerinden farklı tartışmaların da ortaya çık-
ması olasıdır. Bu fabrikaların, tasarım yaklaşımları ve 
nitelikleri üzerinden, mekânsal ve kültürel süreklilik-
leri üzerine tartışmalarla birlikte, yerleşke büyüklük-
leri dikkate alındığında kentsel ölçekte niyet edilecek 
dönüşüm süreçlerinin mimarlık gündemimizi meşgul 
etmesi söz konusu olacaktır.

Kent ve kırsal yaşam arasında kurdukları ilişkiler dik-
kate alındığında şeker fabrikaları, özgün yaklaşımlar 
barındırmaktadır. Birçoğunun planlama yaklaşımla-
rı incelendiğinde, barındırdıkları konut ve sosyal-
kültürel mekânlarla modernleşme sürecine katkı sağ-
ladıkları kolaylıkla anlaşılmaktadır. Bulundukları böl-
genin, kentsel gelişimine de destek olmuşlardır.

Şeker fabrikalarını daha da özel kılan ise, yarattıkla-
rı taleple kırsal üretimle elde edilen bir ürünün, piya-
sa ekonomisine kazandırılmasına imkan sağlamala-
rıdır. Küresel anlamda kaynakların azalmasına bağlı 
olarak, şeker üretimi için gerekli ham madde bitki-
lerinin veriminin ve üretim kalitelerinin artırılması için 
tarım teknolojileri üzerine yatırımlar yapmayı zorun-
lu kılmaktadır. Bu teknolojileri kullanabilecek ve tarım 
yapabilecek nitelikli iş gücü talebi yaratmakta; çiftçi 
ve çiftçilik mesleğinin gelişmesine imkan sağlamak-
tadırlar. 

Küresel sorunların arttığı ve yere bağlı üretimin her 
geçen gün önem kazandığı günümüzde, şeker fabri-
kaları merkezli tarım üretim sisteminin sürdürülebilir 
olması, hem kısa hem de uzun vadede sadece eko-
nomik değil sosyal ve kültürel olarak da önemli katkı-
lar sağlayacaktır. Birlikte çalışmak ve üretmek, kent 
yaşamının yoğunluğu içinde gün geçtikçe belirginle-
şen toplumsal birliktelik algısını güçlendirecek, kültü-

2. Şeker pancarı alımı hakkına, Cumhuriyet 
gazetesinde Eylül 1956’da yayımlanan haber
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3. Kayseri Şeker Fabrikası üretiminin 
tükendiğine dair haber
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NOTLAR
1. Erdal Himi, 2005, “Türkiye Şeker Sanayinin Yapısı ve 4634 Sayılı Şeker 
Kanunun Değerlendirilmesi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi FBE, Tokat.
2. Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) kapsamındaki fabrika yerleşkeleri içerisin-
de yer alan konutlar, okullar, lokal ve sinema gibi mekânlar, bu tesislerin 
sadece birer üretim merkezi olmasının ötesinde, bireyin kimliğinde ve top-
lumsal yapıda değişimlere yol açmışlardır.
3. Erdinç, Zeynep, 2017, “Türkiye’de Şeker Sanayinin Gelişimi ve Şeker 
Sanayinde İzlenen Politikalar”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
Cilt: 17, Sayı; 3, ss.9-26. 

rel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacaktır. Kırsal ortam, 
yeniden çekim merkezi olabilecek; altyapı yatırımla-
rı taleplerine bağlı olarak mekânsal kalitesi artacaktır.

Bir miktar -çevre- duyarlılığı olan herkes, kolayca 
küresel sorunlara / felaketlere bağlı olarak su ve top-
rakla ilgili meselelerin oldukça önemsenmesi ve üze-
rinde ortak akılla üretilerek tedbir alınması gereken 
konular olduğunda birleşecektir. Bu bağlamda tekno-
lojik olarak desteklenmiş kırsal üretimin, serbest piya-
sa ekonomisine dahil ve sürdürülebilir olması zorluk-
larla dolu ama olasıdır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği 
Uyum Yasalarında yer alan yerelin önceliğine yapı-
lan vurgu ve ekonomik kalkınmanın kültürel ortamın 
sürdürülebilirliği ile var olabileceği ilkesi göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Küresel sorunlara bağlı olarak kırsal alanlara ve üre-
timlere ilginin hızla arttığı bir dönemde şeker fabrika-
ları, tarım teknolojilerinin yardımıyla kırsal kalkınma-
nın arayüzleri olabilme potansiyeli barındırmaktadır. 
Kırsal yaşamın sürdürülebilirliğinin önemli aktörle-
ri olan şeker fabrikaların sürdürülebilirliğinin sağlan-
ması, ülke ekonomisi başta olmak üzere, toplumsal 
ve mekânsal ortama şüphesiz katkı sağlayacaktır. v
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4. 5 Mayıs 2018 tarihinde satışı onaylanan Turhal, Yozgat, Çorum, Kırşehir ve Bor Şeker Fabrikaları
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Doğu Karadeniz’in güzel şehri Trabzon, antik dönem-
den başlayarak tarih sahnesinde önemli roller üst-
lenmiştir. Kentin Sinop’a bağlı bir Yunan kolonisi ola-
rak kuruluşu milattan önce 756 yılına dayanmaktadır.1 
Roma İmparatoru Hadrian kıyıya bir liman yaptırmış; 
Justinyen döneminde depremde hasar gören surları 
ve kamu yapıları yenilenmişti. Bizans egemenliğinde 
Ermenistan, İran ve doğu ticaretinin yapıldığı bir tica-
ret kenti olarak öne çıkan Trabzon, içinde Ceneviz 
ve Venedik kolonileri bulunan, Çin’den gelen malla-
rın gemilere yüklenerek başka noktalara gönderildi-

ği bir limandı. Entellektüel yönden de etkin olan ken-
tin matematik ve astronomi konularında yetişmiş bil-
ginleri vardı.

1204’te, IV. Haçlı Seferi sırasında Konstantinopolis’in 
düşmesi üzerine, başkenti terk eden Komnen soylu-
larının Doğu Karadeniz’e göç etmesiyle Bizans tacı 
Trabzon’a taşınmış; burada yeni bir merkez oluştu-
rulmuştur. Doğu Karadeniz kıyısında 400 km uza-
nan dar bir dağlık alana hakim olan, Trabzon mer-
kezli devletin sınırları, doğuda Gürcistan’a, güney-
de Selçuklulara dayanıyordu. Yeni yönetim komşu-
larla diplomatik anlaşmalar, ortaklıklar, ticari ilişkiler 
kurarak çatışmaları sona erdirmeye çaba gösterdi. 
Trabzon İmparatorluğu 1461’e kadar, 257 yıl hüküm 
sürdü.

Payitaht olmak Trabzon’a birçok önemli yapı kazan-
dırdı. Sarayları, kilise ve manastırları ile ünlenen kent-
te ve yakın çevresinde yapılan kiliselerin çok azı 
günümüze ulaşmıştır. Trabzon Ayasofyası bunlar-
dan biridir. İmparator I. Manuel Komnenos tarafından 
13. yüzyıl ortasında kent dışında kurulan2 manastıra 
bağlı olan Ayasofya kilisesi ve yanında yükselen kule, 
Trabzon tarihinin ve mimari mirasının önemli bir bile-
şenidir. Zamanla manastırın diğer ögeleri yok olmuş, 
geriye 15. yüzyılda yapılan kule ile 1950’lerdeki res-
torasyon sırasında kazıyla ortaya çıkarılan küçük bir 
şapel kalmıştır.

Fatih tarafından Osmanlı topraklarına katıldıktan 
sonra, Trabzon’da bulunan önemli kiliselerden bir 
kısmı camiye çevrilerek kullanılmış; onarım ve eklerle 
günümüze kadar ulaşmışlardır. Trabzon Ayasofyası 
kentin dışında olması dolayısıyla, sürekli kullanılma-
mış; Osmanlı döneminde son olarak 1880’lerde ona-
rılmıştır.3

Bugün Trabzon Bizans İmparatorluğu’nun en iyi 
korunmuş anıtı olarak öne çıkan Ayasofya Osmanlı 
döneminde kenti ziyaret eden yabancıların ilgisini 
çekmiş, bir kısım sanatçının resimlerine konu olmuş-
tur. Fransız ressam Jules Laurent’in 1840’larda yaptı-
ğı güney cephesi çiziminde4 Ayasofya ihmal edilmiş 
bir görüntü vermektedir. Çatısında otlar büyümüş, 
kubbe pencereleri kırılmış durumdadır.

Trabzon’u 1893 yılında ziyaret eden G. Millet, 1880 
onarımında Ayasofya’nın duvarları sıvandığından içe-
ride fazla bir şey görememiştir.5 Trabzon ve çevresi 
I. Dünya Savaşı sırasında, 1916’da Ruslar tarafından 
işgal edilince, Rus akademisi Ayasofya ile yakından 
ilgilenmiş; yapının o zamanki durumunu fotoğraflar-
la belgelemiştir.6 Ayrıca freskleri araştırmak için kub-

Müzeme Dokunma: Trabzon Ayasofyası

Zeynep Ahunbay*

Zeynep Ahunbay
Prof. Dr., İTÜ 
Mimarlık Bölümü

1. Trabzon Ayasofyası

1964 yılından itibaren müze işleviyle 
ziyaretçilere açık olan Trabzon Ayasofyası, 
2013 yılında camiye çevrilmişti. İnsanlığın ortak 
mirası olan anıtın sahip olduğu estetik ve 
sanatsal özelliklerinin korunarak yaşatılması için 
müze olarak kullanılması gerekliliğini savunan 
Mimarlar Odası, o günden beri hukuki 
mücadeleye devam etmektedir. Geçtiğimiz 
Nisan ayında yapının cami olarak kullanılması için 
Koruma Kurulu’nun onayladığı hukuka ve koruma 
ilkelerine aykırı projeler mahkemece iptal edildi. 
Bu noktadan sonra atılacak adımları merakla 
takip etmekteyiz. Yazar, yapının tarihsel 
önemine bir kez daha dikkatimizi çekerek 
yürütülen bu mücadelenin nedenlerini ortaya 
koyuyor. 
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bede raspa çalışmaları başlatılmıştır. Ancak Rusya’da 
devrim olunca çalışmalar durmuş, ekip geri dönmek 
zorunda kalmıştır.

Trabzon ve çevresini gezen, Ortaçağ yapıtlarını çizim-
lerle, hayranlık duygularıyla anlatanları okuyanlar örtü-
lü, gizli kalmış güzellikleri keşfetmek için eski başken-
te gelip çalışmak isteği duymuş, hayallerini gerçek-
leştirmek için yollar aramışlardır. Meraklılar arasında 
Trabzon’u 1929’da ziyaret eden David Talbot Rice’ın 
önemli bir yeri vardır. Rice Ayasofya’daki freskleri 
açığa çıkarmak için kaynak bularak önemli bir proje 
başlatmıştır.7 1957-1962 yılları arasında İngiltere’den 
Russell Vakfı uzmanları tarafından yürütülen çalışma-
larla Ayasofya’nın iç yüzeylerini örten 19. yüzyıl sıva-
ları kaldırılarak altındaki freskler günışığına çıkarılmış 
ve konservasyonları yapılmıştır.

David Winfield ve ekibinin yürüttükleri çalışmala-
rın başarıyla sonuçlanması Bizans sanatıyla ilgile-
nen çevrelerde büyük heyecan yaratmıştır. Evrensel 
değer taşıyan fresklerin sergilenebilmesi için 
Ayasofya müzeye dönüştürülmüş ve 1963 ‘te ziyare-
te açılmıştır.8

TRABZON AYASOFYASI’NIN ANLAM VE 
ÖNEMİ 
Ortodoks dünyası için önem taşıyan Ayasofya kilisesi 
temelde narteks, naos ve apsis bölümlerinden oluş-
maktadır. Kilisenin naos bölümü dört sütuna oturan 
bir kubbeyle taçlanmaktadır. Döşemesi opus sectile 
tekniğinde, renkli mermerlerle bezenmiştir.

Batı, kuzey ve güney yönlerindeki revaklı girişleriy-
le ilginç bir tasarımı olan kiliseyi tasarlayan ve yapan 
sanatçıların imparatora layık bir eser ortaya çıkar-
mak için büyük çaba harcadıkları, yapının anıtsal iç 
mekânı, cephelerdeki incelikli taş işçiliği ve iç yüzey-
leri bezeyen resimlerdeki konu ve anlatım çeşitliliğin-
den anlaşılmaktadır.9

Üç yöndeki girişlerin duvar ve örtüleri, ayrıca tüm iç 
mekân İncil’den hikayeler, Hz. Meryem ve Hz. İsa ile 
ilgili sahnelerle bezenmiştir. Narteks orta aksını örten 
tonozda tanrının eli ve 4 incil yazarı, ünik bir renk 
cümbüşü içinde sunulmuştur. Tonozun merkezinden 
köşelere doğru akan gökkuşağı renkleriyle olağa-
nüstü bir kompozisyon oluşturulmuştur.10

Merkezdeki kubbe Pantokrator İsa (her şeye hükme-
den tanrı) imgesiyle bezenmiştir. Pandantiflerde Hz. 
İsa’nın yaşamından doğum, vaftiz, çarmıha geriliş, 
yeniden diriliş sahneleri bulunmaktadır. Apsiste Hz. 
İsa annesinin kucağında tahtta oturmakta, iki yanda 
melekler yer almaktadır. Apsis tonozunda göğe yük-
selen İsa tasvir edilmiştir. Kubbe ile apsis arasında-
ki kemere işlenen madalyonlarda atalarıyla birlikte 
Mesih İsa tasvirleri dizilidir.

Kilise Doğu Karadeniz bölgesindeki başka anıtsal 
yapılar gibi, kireç taşıyla yapılmıştır. Aynı dönem-
de Konstantinopolis’te kiliselerde tuğla kullanılırken, 
burada yöresel gelenek ve usuller geçerli olmuştur. 
Cephelerdeki taş işçiliği Gürcü ve Ermeni ustaların 

katkısını düşündürmektedir. Güney yan giriş kemer-
leri üzerindeki frizde nitelikli bir taş işleme sanatı dik-
kati çekmektedir. Adem ve Havva’nın cennette yasak 
elmayı koparıp yemelerini ve kovulmalarının anlatıl-
ması, başkentten ayrılmak zorunda kalan Komnen 
Hanedanı’nın durumu ile benzeştirilmektedir.11

Batı cephesindeki nişlerde ve başlıklarda kullanı-
lan mukarnas bezemeler İslam sanat ve kültürünün 
yöredeki taş ustalarını etkilediğine işaret etmekte-
dir. Bizans sanatı uzmanı Cyril Mango Ayasofya’daki 
kültürel etkileşimleri: “Ayasofya’yı bezeyen freskler 
saf Bizans’tır; mimarisine yabancı etkiler bulaşmıştır; 
heykeltıraş işi ise tümüyle yabancılaşmıştır” şeklinde 
yorumlamıştır.12

A. Eastmond ise farklı etkilerin sentezini “Belki yal-
nız Trabzon’da bu kadar çok üslup ve kültür bu 
şekilde bir araya getirilebilirdi” diyerek özetlemiş ve 
“Yöneticiler, sanatseverler ve sanatçıların yaşadıkları 
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2. Yapının kent içindeki konumu

3. Yapının müze olarak kullanıldığı dönemki iç mekânı



yerel koşullara cevap vermek yanında, daha geniş bir 
dünyaya ait olma arasında nasıl bir denge kurdukları-
nı göstermektedir” şeklinde açıklamıştır.13

KULE
Ayasofya’nın batısında yükselen kulenin yapılış nede-
ni bilinmemektedir. Yapım tarihi, dışarıda ve içeride-
ki fresklerde yer alan ancak bugün mevcut olma-
yan yazıtlara dayanılarak 1429, 1444 olarak veril-
mektedir.14 Trabzon yakınında bulunan Kaymaklı 
Manastırı’nda da benzer bir kulenin olması, 15. yüz-
yılda bölgede güvenlik nedeniyle gözetleme yapıla-
rına gerek duyulduğu düşüncesini akla getirmekte-
dir. Kulenin birinci katında, Ayasofya’dakiler kadar 
olmasa da, çok önemli olarak değerlendirilen fresk-
lerle bezenmiş bir şapel bulunmaktadır. Uzmanlar bu 
fresklerde çalışan sanatkarların farklı zevklere hitap 
eden anlatımlar geliştirdiklerini belirtmektedirler.15

 

20. YÜZYILDAKİ ARAŞTIRMALAR: 
CAMİDEN MÜZEYE
1957 yılında İngiltere’den Talbot Rice tarafından yön-
lendirilen bir uzman ekip gelerek, Ayasofya içinde 
iskele kurmuş ve apsis çevresindeki sıvaları kaldıra-
rak çalışmalara başlamıştır. O sırada ülkemizde kültür 
varlıklarından sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
ve yabancı araştırmacılarla ilgili işlemleri yürüten Dış 
İşleri Bakanlığı’nın böyle bir araştırma için izin vermiş 
olması gerekir. Çalışma sırasında ekibin caminin ima-
mıyla çekilmiş bir resmi de bulunmaktadır.16 Ancak 
sıva sökümlerinin apsisten cami içine doğru ilerleme-
si ve ibadeti engellemeye başlaması rahatsızlık yarat-
mıştır. Sorunu çözmek için fresklerde çalışan ekip, 
ibadet için yeni bir cami yapılması veya namazların 
duvar resimleri bulunmayan güney transeptte kılın-
ması şeklinde öneriler geliştirmiştir.17

Fresklerin açığa çıkarılmasının yerelde yarattığı geri-
limin boyutu 1959’da Trabzon müftüsünün Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na başvurarak açığa çıkan freskle-
ri tahta ile kapatmak istemesinden anlaşılmaktadır. 
Sıkıntılı durum sürerken, 27 Mayıs 1960’da gerçekle-

şen askeri müdahale ekibin sorunlarını çözmüş; yeni 
yönetim müze fikrini ve çalışmaların devamını des-
teklemiştir.18

Günümüzde kültür varlıklarının korunmasında onların 
yaşanmışlıkları, geçirdikleri onarımlar, taşıdıkları anı-
lar dikkate alınmakta, dönem eklerine saygı gösteril-
mektedir. 1957-1962 döneminde yapılan çalışmalar 
sırasında henüz Venedik Tüzüğü’nün yayımlanmamış 
olması dolayısıyla, burada yapılan temizlik işlemiyle 
19. yüzyıl sıvaları tümüyle kaldırılmış, tarihî yapının 13. 
yüzyıl bezemeleri, asıl biçimi ortaya çıkarılmaya çalı-
şılmıştır. Bu kapsamda güney revağa 1860 restoras-
yonunda eklenen mihrap duvarı da sökülerek, yapı ilk 
tasarımındaki mekânsal kuruluşuna döndürülmüştür.

ANILAR VE GEÇMİŞLE DİYALOG
Trabzon ve çevresinde Bizans sanatına ait birçok 
kalıntı bulunmaktadır, ancak Ayasofya, bölgedeki 
Ortaçağ dini yapıları arasında freskleri araştırılarak 
açığa çıkarılan tek kilisedir. Bu çalışma Trabzon’un 
13. yüzyıldaki kültürel ortamının daha iyi anlaşılma-
sına yardımcı olmuştur. Ayasofya’nın iç yüzeylerini 
bezeyen resimler Trabzon İmparatorluğundaki sanat 
ortamının eriştiği düzeyi göstermektedir.19

Yıkılmış bir imparatorluğun ünik duvar resimlerinin 
korunması- açığa çıkarılan duvar resimleri ile ilgili 
yayınlar bu sanatın uluslararası önemini kanıtlamak-
tadır.20 15. yüzyılda yapılan kule de İmparatorluğun 
son döneminde sanatın eriştiği düzeyi yansıtmakta-
dır. 20. yüzyılda İngiltere’den gelen uzmanların sıva 
sökümü ve konservasyon çalışmalarıyla 13. yüz-
yıl Bizans sanatı hakkında yeni veriler sağlanmış ve 
onun daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunulmuştur. 
Bu girişimi gerçekleştirenlere özenli çalışmaları için 
tekrar teşekkür ederiz.

Türkiye’de yaşayan ve kültür mirasına saygı duyan 
insanlar olarak, bu değerleri daha iyi tanımamız, anla-
mamız, zevkine vararak korumamız gerekir. Oysa 
bugün Ayasofya mekânının ve fresklerin rahatça algı-
lanmasına olanak tanıyan müze işlevinin iptal edile-
rek yeniden cami kullanımına dönülmesi girişimi gibi 
bir sorun yaşanmaktadır. Camiye dönüş kararının 
ardından freskler perdelenerek, kilisenin mimarisi ve 
sanatsal değer taşıyan yüzeyleri görüşe kapatılmıştır.

Anıtın sahip olduğu mekânsal ve bezemesel özel-
liklerin perdelenmemesi gerektiği açıktır. Mimarlar 
Odası yapılan uygulamalara ve hazırlanan projelere 
açtığı davalar ile itiraz etmiştir. Sunulan uzman görüş 
ve raporlarını dikkate almayan mahkeme kararına iti-
razları üst mahkeme haklı bulmuş; ilke kararlarına da 
aykırı bulunan bir kısım projeler iptal edilmiştir.

Anadolu tarih öncesinden günümüze birçok kül-
türün yeşerdiği, değerli izler bıraktığı bir coğrafya-
dır. Burada yaşamak bir onur ve zevktir. Bu zengin-
liklerin içinde yaşamak aynı zamanda bir sorumlu-
luk da getirmektedir. Çok katmanlı kentlerin ve anıt-
ların kimliklerine saygı göstermek ve yaşatmak için 
çaba gösterilmesi gerekir. Bazı katmanları sevip, 
sevilmeyenleri örtmek, kapamak yönünde müdaha-
leler uygun değildir. Tüm dünyada kültür mirasına eri-
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4. Yapının cami olarak 
kullanıldığı dönemki iç mekânı



şim hakkı, hoşgörü, kültürlere saygı yaygınlaşmakta-
dır. Trabzon’da 13. yüzyıl kilisesinin ayrılmaz parçası 
olan bezemelerini örtmek, kubbesini perdelemek 21. 
yüzyıla uymayan bir müdahaledir ve ülkemizin uyma-
yı kabul ettiği koruma ilkelerine de aykırı düşmekte-
dir. Burada müzenin 2013’te aniden camiye çevril-
mesi sırasında yapılan müdahalelerin de üstün sanat-
sal değere sahip bir anıtı sansürlediği için sakınca-
lı olduğunu, bir projeye bağlı olmadan konulan tavan 
ve perdelerin anıtın güzelliklerini kapatarak çirkin-
lik yarattığını da belirtmek gerekir. Hazırlanan res-
torasyon projesinin de koruma yaklaşımı ve sunum 
yönünden zafiyetleri vardır. Kubbedeki fresklerin bir 
hareketli perdeleme sistemi ile kapatılması ve mihra-
bın 19. yüzyılda olduğu gibi güney revağa yerleştiril-
mesi, birinci grup bir anıt için uygun olmayan müda-
halelerdir.

Ülkemizde kültür varlıklarına, onların kimliklerine, 
temsil ettikleri, sahip oldukları değerlere saygı ve sev-
giyle yaklaşım eğilimi artmaktadır. Dileğimiz, evrensel 
değerlerimizi elbirliğiyle, başarıyla korumak yönün-
de bilinçli çalışmaların güçlenerek sürdürülmesidir. 
Geleceğe umutla bakabilmemiz için umarım gerekli 
adımlar atılacaktır. v

NOTLAR
1. Muller, Herbert Joseph, 1958, The Loom of History, Harper, New York, 
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Bilindiği gibi, 22 Mart’ta Nanterre Üniversitesi’nde 
başlayan “öğrenci” hareketleri, Mayıs ayının ilk gün-
lerinden itibaren Paris’in diğer yüksek eğitim kurum-
larına, oradan da 10 milyon kişinin katıldığı bir genel 
greve, hareketin gücünü yitirdiği yaz aylarına kadar 
bir dizi olguyla sürmüştür. Karışıklıklar, reform ve de-
ğişim talepleri, hak istemleri, politik olarak De Gaul-
le iktidarının ağır sarsıntı geçirmesi ve dolaylı da olsa 
1969 yılı Nisanında referandumu kaybetmesi ile sona 
ermesine yol açmıştır. Ancak 20. yüzyılın dünya sos-
yal ve politik tarihinin en anlam yüklü ve önemli olay-
larının başında gelen bu 68 hareketleri / 68 Mayıs’ı 
gibi adlarla anımsanan ve başlangıcında öğrenci ha-
reketleri / ayaklanmaları olsa da kültürel ve sosyolo-
jik olarak bir dizi değişimi tetikleyecektir. Olaylar ve 
yarattığı dinamikler, dünyanın birçok ülkesinde ben-
zer hareketlilikleri (Türkiye dahil) tetikleyecek, ve II. 
Dünya Savaşı sonrası, Batı dünyasında, 20. yüzyılın ilk 
50 yılının kabukları ve kültürel çerçevesi kırılacaktır.

Olaylardan sonraki her on yıllık dönemde özel ola-
rak gündeme getirilen 68 olaylarının nedenleri, et-
kileri, sosyal, kültürel ve politik olarak izdüşümleri, 
Fransa’da ve bir ölçüde dünya düzeyinde tetiklediği 
değişimler ele alınırken, bu yıl, 2018’de, 50. yılı nede-
niyle bir daha -ama belki daha dingin biçimde- değer-
lendirilmektedir.

Bizim bu makale ile amacımız, 68 olaylarının gerçek-
ten doğrudan bir etkiyle değişimleri tetiklediği alan-
lardan biri olan 300 yıl önce kurulan, 20. yüzyıl baş-
larına kadar tüm dünyada model olarak benimsenen 
ve mimarlık eğitimini diğer iki temel sanat olan re-
sim ve heykel ile birlikte ve bir ölçüde ayrılmaz olarak 
kapsayan Ecole des Beaux-Arts geleneğinin yıkılışını 
ve ona eşlik eden tartışmaları yansıtmaktır.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI
Bu makale, mimarlık mesleğinin kimliğini, ayrıca alı-
nan eğitimi ve mesleğe kabulünü yeniden tanımla-
yan eğitim reformunun gerçekleşmesine neden olan 
etmenleri incelemeyi amaçlamaktadır. Reform, 5. 
Cumhuriyet olarak adlandırılacak ve 1958 referandu-
mu ile değişen Fransa Anayasası ile iktidara gelen De 
Gaulle’ün başlangıç yıllarından beri hazırlığı süren, ik-
tidarın ve kültür alanının en tanınmış ismi, savaş son-
rasına kadar devrimci, sonrasında ise De Gaulle ile 
çalışmaya başlayan yazar André Malraux ve ekibi-
nin sürdürdüğü, kah uzlaşmalı kah çatışmalı bir sü-
recin sonucudur. Bu bağlamda, en başından beri re-
form yaparak elde edilmek istenen sistem şu şekilde 
ifade edilebilir: Fransa’da karmaşık sosyo-kültürel ve 
ekonomik ağlarla organik olarak örülmüş köklü mi-
marlık mesleğini eğitime, eğitimi mimarlık kariyerine, 
mimarlık meslek kuruluşlarını okullara ve devlete, mi-
marlık meslek pratiklerini prestijli devlet ihale ve me-
murlukları sistemine bağlayan; mimarlık hocalığını 
akademisyenlik ve Fransa Enstitüsü gibi prestijli ku-
rumlara eklemlendiren; mimarlık diploma / titrini ve 
kimliğini, ayrıcalıklı bir “burjuva” unvan ve meslek sta-
tüsüne bağlayan; öğrencilerini çoğunlukla üst sınıflar-
dan gelen varsıl aile gençlerinin oluşturduğu karma-
şık bir “mimarlık meslek rejimi” ve onun genel felse-
fesi ve ilkeleridir.

Araştırma, somut olarak, yeterli olgunluğa ermeme-
sine karşın 68/69 ders yılı başında uygulamaya ko-
nulan mimarlık eğitim reformunun genel ilkelerinin 
ne kadarının uygulandığı, nerelerde eğitim ve meslek 
için çizilen yeni ilkeler çerçevesine sadık kalındığı, en 
azından -bir dergi yazısının sınırlı yerinde- genel hat-
larıyla ve öncesi sonrasını 10 yılla sınırlayarak incele-
meye alacaktır.

50 Yıl Sonra Fransa’da 68 Mayısı ve
Mimarlık Eğitim Reformundaki Rolü

Ufuk Doğrusöz*

Ufuk Doğrusöz
Doç. Dr., MSGSÜ 
Mimarlık Bölümü

1. Polis güçlerinin işgali kaldırılın ardından 
üretilen politik slogan-afiş: “Polis Güzel 
Sanatlar’da Boy Gösteriyor, Güzel Sanatlar 
Sokakta Teşhir Ediyor”

Bu bahar 50. yıldönümü nedeniyle yeniden ele 
alınan ve 20. yüzyılın iz bırakan toplumsal ve 
politik olaylarının en sıradışılarından olan kısa 
adıyla “68 Mayıs olaylarını” ele alan yazar, konuyu 
mimarlık eğitiminde yaşanan değişimler üzerinden 
değerlendiriyor.
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2. Mayıs olayları sonrası durulmuş gibi olan toplumsal 
hareketlere De Gaulle’ün “Olaylar sanıldığı gibi 
yüzeysel değil” yorumunu kapak yapan L’Enragé isimli (adı 
“kudurmuş / kızgın” anlamına gelen) derginin Kasım sayısı 
kapağı

K
ay

na
k:

 A
rc

hi
ve

s 
N

at
io

na
le

s,
 Je

an
-L

ou
is

 V
io

le
au

, 2
00

5



M‹MARLIK 401  17

FRANSA’DA 60’LI YILLARIN 
SOSYO EKONOMİK BAĞLAMI
68 olayları ile köklü değişiklikler geçiren mimarlık eği-
timindeki değişim sancıları, kökenleri II. Dünya Sava-
şı yıllarının sonrasındaki toplumsal, ekonomik ve fizi-
ki çevre üretimi değişikliklerine kadar dayandırılabi-
lir. Daha sonra “30 gururlu yıl” diye adlandırılan eko-
nomik gelişme yılları, Avrupa toplumlarının çoğun-
da olduğu gibi Fransa toplumumun da köklü çeliş-
kiler ve dönüşümler yaşadığı yıllardır. Konut üretimi-
nin “tavan yaptığı”, büyük kentlerin çeperlerindeki on 
binlerce konutun birden kısa zamanda üretildiği, yeni 
banliyölerin hiç yoktan yaratıldığı, mimarların büyük 
ölçüde sorgulamasız üretimine katıldığı bu süreçte 
mimarlık meslek yapılanmaları (oda ve dernekler, ba-
kanlıklar) hiçbir şey olmamışçasına sürekliliklerini ko-
rumuş görünmektedirler.

Güzel sanatlar mimarlığının atölye patronlarının bir-
çoğu, gerek iki dünya savaşı arası dönemde gerek-
se özellikle 50’li yıllar sonrası olan konut açığını kapa-
ma programları çerçevesinde on binlerce kişilik yeni 
konut birimleri üretiminin tasarlayıcısı olacaktır.1

Ancak, II. Dünya Savaşı sonrası Fransa 4. Cumhuri-
yeti politik olarak dengesiz ve dağınık bir yapıdadır. 
Deniz aşırı koloniler ve bağımsızlık hareketleri, önce 
Çin Hindi daha sonra Mağrip coğrafyasını hareket-
lendirmiş ve Fransa, kıta sınırlarına doğru, geri dönül-
mez bir çekilişe başlamıştır. Bu politik ortamda, sa-
vaş sonrasının ulusal birlik şemsiyesinin bir işe yara-
madığını saptayan De Gaulle, 1958 referandumu ile 
yeni bir anayasal düzeni ve bugünde süren 5. Cum-
huriyetin kuruluş sürecini başlatır.

1958’den 1968’e kadar olan on yıllık süreçte, bu kez 
bir yandan Cezayir’in bağımsızlığını kazanması ile bi-
ten (organik) dolaysız kolonyal düzenin2 sona erişi, 
yeni Cumhuriyet düzeninin politik dengeleri (ki De 
Gaulle’ün savaş sonrası yılları yönetimi için FKP Fran-
sa komünist partisiyle yaptığı moral anlaşma ve sağ-
lanan sağ-sol dengesiyle) ve Fransız geleneksel sağ 
partilerinin yeni odaklar etrafında birleşmesi, yeni-
lenmiş sosyal ve kültürel çekirdeklerin ortaya çıkışı-
nı hızlandırmıştır. Genellikle unutulan bir tamamlayı-
cı parametre ise savaş sonrası demografik değişim-
lerin ve hızlı nüfus artışlarının gecikmeli etkilerinin her 
alandaki yansımalarıdır. Bu etmenlere 50’li yılların or-
tasında zorunlu eğitimin 16 yaşa ilerletilmesiyle olu-
şan kültürel ve demografik baskının da eklenmesi 
gerekir. 

Tüm ekonomik gelişmiş ülkelerin yeni paradigmalar-
la karşılaştığı bu dönemler Fransa’da, kiminin köken-
leri 19. yüzyıla dayanan ve 20. yüzyılda küçük uyar-
lamalarla da olsa süregelen kurumların dirençlerinin 
çelişkilerini ve gerginliklerini gözlemlemek hiç de zor 
değildir.

Başka ülkelerde olduğu gibi Fransa özelinde de ge-
nel duruma etki eden parametre ağı oldukça karma-
şıktır ve birçok oluşumun tarihsel katmanları ve kök-
leri derindedir. Sistem atıl ve tutuculaşmış kurumlar-
dan oluşmuştur. Bu belirleyiciler iç içe geçen tamam-

layıcı ya da antagonist ilişkilerle birarada varlığını sürdürmektedir. 60’lı 
yılların başına gelindiğinde mimarlığın kuramsal yapısı, bir yandan mes-
leğin siyasi iktidarlar ve belediyelerle ilişkilerinin, diğer yandan mimar-
lık mesleğinin genel uygulama çerçevesinin -ki bunun içinde meslek 
örgütlenmesi, diploma ve mesleğe kabul, diploma olmaksızın mimar-
lık yapma koşulları, meslek odalarına kayıt olma, dernek ve sendikalaş-
ma, araştırma ve yayın organlarının etkisinin- şekillendirmesiyle oluş-
maktadır. Bunun yanı sıra gerek savaş sonrasının kentsel yenilemeleri 
gerek konut sorununun yeniden biçimlendirdiği kentsel yayılma gerek-
se de yeni teknolojilerin, alt yapı çalışmaları, “teknik gelişmelere olan 
aşırı güven”, mimarlık ve yapı alanını “kamuoyu” gözünde de duyarlı bir 
sorun odağı olarak sunmaktadır.

Makale, bu sosyal, ekonomik ve politik bağlama olabildiğince az deği-
nerek eğitim reformu ve daha da özel olarak mimarlık eğitiminin yeni 
kaçınılmaz “uzantısı” olarak ortaya çıkacak mimarlık araştırmalarına 
odaklanacaktır.

68 REFORMUNU HAZIRLAYAN NESNEL DURUM
Bu bölüme başlamadan söylenmesi gereken ilk konu, Paris merkez-
li olarak örgütlenen Fransa mimarlık eğitimi, 60’lı yıllara gelindiğinde, 
bir bölümü taşra şehirlerinde olmasına karşın pedagojik değerlendir-
me ve diploma süreçlerinde merkezden yönetilen bir yapıdadır. 20. 
yüzyıl başında kurulan birçok yerel şube tam anlamıyla Paris’ten yö-
netilmekte ve denetlenmektedir, yarışma ve jüriler Paris’te yapılmak-
tadır. II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan demografik patlamanın etkile-
rine kolonilerden dönen gençlerin eklenmesiyle genelde üniversiteler, 
özelde mimarlık eğitimi kayıt ve beklenti patlaması yaşamaktadır. Daha 
sonraki bölümde betimleyeceğimiz gibi “atölye” sisteminin temel oldu-
ğu mimarlık eğitimi büyük yoksunluklar içinde pis, dağınık ve bakım-
sız yerlerde yapılmaktadır. Ayrıca çok az atölyeyi ve teorik dersi ba-
rındıran Félix Duban’ın 1800’lü yıllarda parça parça tasarlayıp ürettiği 
Beaux-Arts Akademisi yapıları en asgari koşulları sağlamaktan uzaktır.

BEAUX-ARTS SİSTEMİNDE MİMARLIK EĞİTİMİNİN KISA 
BETİMLEMESİ
Bu sistemin şimdi ve buradan bakıldığında anlaşılması güç yapısını ma-
kaleyi ağırlaştırmadan kısaca anlatmakta yarar var. Beaux-Arts siste-
minde mimarlık eğitimi, atölyelerde yapılmaktadır. Birkaç tanesi oku-
lun içinde birçoğu okul dışında, okulun yakınlarında olan bu atölyeler, 
öğrenci grubunun kendi aralarında topladıkları ve bir seçilmiş öğrenci-

3. 6 Mayıs 1968 de başlayan olaylar sırasında, Güzel Sanatlar Okulu’nun 
işgali, kapatılan giriş kapısı.
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ye teslim edilen parayla tutulan, ayrıca işletmesini, ısıtma ve genel gi-
derlerini öğrencilerin kendi finanse ettikleri mekânlardı. Bu “kendi eği-
timini kendin düzenle” modeli öylesine otonom bir sistemdir ki, “atölye 
patronu” da öğrenciler tarafından belirlenebilmektedir. Bu bağımsız bi-
rimlerin sisteme eklemlenmesi ise her atölyenin öğrencilerinin katıldı-
ğı atölyeler arası düzenlenen çok sayıdaki yarışmalarla (konkur) müm-
kün kılınmaktadır.

Bu yarışma temelli değerlendirme sisteminin genel hatları şu şekilde 
özetlenebilir: Yarışma konuları atölye patronları tarafından belirlenmek-
teydi. Öğrenciler, okuldaki küçük “loca”larda eskizlerini 9-12 saat gibi 
sürelerde tamamlamakta ve sonuçlar jürilerde değerlendirilmekteydi. 
Bir diğer eskiz yarışmasında ise, önce öğrenci dışarıda eskizini yap-
makta, sonrasında bu eskizini atölyede yardımlaşmalarla projelendire-
rek tamamlamakta jüriye sunmaktadır. Bu iki farklı eskiz ve eskiz+proje 
formatında olan yarışmalarda öğrencilere aldıkları derece ölçütün-
de verilen krediler, sınıf geçmeye temel oluşturmaktadır. Sistemin son 
ayağı ise bir ön yarışma sonrası seçilen birinci sınıf öğrencilerinin katıl-
dığı “Roma büyük ödülü” yarışmasıdır. Yarışma birincisi 4 ya da 5 yıllığı-
na Roma’ya yollanmakta, bu ödül ve dereceye girenlerin yüksek devlet 
memurluğu ya da kamuda farklı görevlere atanması garanti olmaktadır.

Beaux-Arts Mimarlık Eğitiminin Süresi ve 
Aşamaları
Eğitim, resmî olarak Roma ödülü dışında üç aşamalıdır. Güzel Sanatlar 
Okulu’nda mimarlık öğrencileri, hem okul dışında projelere çalışmak-
ta hem de okul mekânı içinde eğitimlerine devam etmektedir. Projeler 
için çalışma, atölyede yani eğitimin doğal merkezinde gerçekleşirken; 
okul ise eğitimin bir uzantısı, bütünleşme ve değerlendirme yeridir. Eği-
tim, hazırlık senesi (aşaması) hariç yalnız 2 sınıftan oluşmaktadır. Kabul 
(admission) sınavını geçen öğrenci ikinci aşamaya geçerek yasal ola-
rak okula başlar, eskiz ve proje yarışmalarında aldığı dereceler krediye 
çevrilir ve yeterli puanı topladıktan sonra 1. sınıfa geçme hakkı elde edi-
lir. Bu sistem 1. sınıf için geçerli olduğundan, gerekli krediye ulaşan öğ-
renci okulu bitirerek mimar olur. “Sınıf” kavramı belirli bir “süre”ye kar-
şılık gelmemektedir. Yarışmalara katılma ve kredi tamamlama öğrenci-
nin kararına bağlı olduğundan eğitimin süresi birçok öğrenci için 5 ila 
10 yıla çıkabilmektedir.

1. sınıfı tamamlayan öğrenciler eğitimin üçüncü aşamasına geçebi-
lirler. Bu aşamada hem prestij hem unvan kazanmak hem de bursla 
Roma’da eğitimini sürdürmek (ve bu sayede ya atölye patron yardım-
cılığı, üst kademelerde devlet memurluğu gibi ayrıcalıklı konuma gel-
mek) için, Roma büyük ödülü seçmelerine katılmaya çalışırlar.

Yetenek sınavı temelindeki kabul süreci ve sayı kı-
sıtlaması (numerus clausus) II. Dünya Savaşı sonra-
sı büyük bir demografik genç nüfus baskısıyla kar-
şı karşıya kalan Fransa yüksek eğitim sistemini, dola-
yısıyla mimarlık eğitimini baskı altına almıştır. 60’lı yıl-
ların başında gerek giriş koşulları, gerekse eğitimin 
aşamaları ve sınıf geçme kredileri yeniden düzenlen-
mek zorundadır.

67-68 DERS YILINA GELİNDİĞİNDE 
MİMARLIK EĞİTİM KURUMLARI
67/68 ders yılı başında, Paris École des Beaux-Arts 
(Güzel Sanatlar Okulu) mimarlık, resim ve heykel bö-
lümünde oluşan üç sanat dalının atölyelerini birleşti-
ren bütüncül bir yapıdır. 1959’da Milli Eğitim’den Kül-
tür Bakanlığı’na geçen okulun resmî adı l’École Na-
tionale Supérieure des Beaux-Arts-ENSBA (Ulusal 
Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) olmuştur.

1864 yılında3, okul içinde 3 mimarlık, 4 heykel ve 4 re-
sim atölyesi vardır. Daha sonraları mimarlıkta 3 dış 
ve 1 iç atölye daha açılacak, resim ve heykelde ise 
birçok alt disiplin atölyesi açılacaktı. 1880 yönerge-
siyle eğitim, öğrencilerin her üç disiplininin de temel 
derslerini beraberce alacakları ortak derslerle “ayrıl-
maz” bir temelde tasarlanmıştı. Mimarlar, heykel ve 
resim, heykelciler, resim ve mimarlık, ressamlar hey-
kel ve mimarlığa dair temel bilgi ve pratiğe katılacak-
tı. Kuramsal dersler okulda, uygulamalar ise atölye-
lerde yapılacaktı. 1903’ten itibaren merkez Paris ol-
mak üzere belli başlı kentlerde belediyelerin girişimi 
ile ancak devlet4 vesayetinde bölge mimarlık okulla-
rı da açılacaktı.5 Her yerde eğitimin odağı atölye ola-
caktı. Mimarlık eğitimi diğer bölümlerden (resim ve 
heykel) atölye kurgusu ile ayrışmaktaydı. 1968’e ka-
darki süreçte, eğitim iki tür atölyede gerçekleşmek-
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5. Duban’ın tasarladığı okulda yer yetersizliğinden üstü camla kaplanan 
avludan dönüştürülen, “müze-okul işlevi” gören heykel ve alçı kopyaların 
sergilendiği sergi salonu.

4. Müze işlevi görmek için kapatılacak avlunun projesi
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teydi: iç ya da “resmî” atölyeler ile dış ya da ”özgür” 
atölyeler. Sayıları giderek artan atölyeler, örneğin 
Paris’te 1959’da 6 iç atölyeye karşın 16 dış atölye bu-
lunmaktaydı. 60’lı yıllarda reform yanlısı öğretmenler, 
öğrencilerin talebiyle yerleri resmî olan (Grand Pala-
is gibi)6 üçüncü tip atölyeleri kuracaklardı. Atölye pat-
ronları resmen atansalar da dış atölyelerin işleyiş gi-
derleri kamu finansmanı dışında öğrenci paralarıyla 
dönmek zorundaydı. Bu şaşırtıcı formülün diğer bir 
şaşırtıcı yanı öğretmen (patron) ve yardımcısının öğ-
renciler tarafından seçilmesi ve / veya değiştirilme-
siydi. Okullar, 1824’ten başlayarak öğrenci alımını zor 
bir seçme sınavına bağlayarak az sayıda öğrencinin 
yerleştirmesini benimsemişlerdi. Okula kabul ön eği-
tim ve diploma koşulu olmadan 15 yaşından büyük 
gençlere açık, genel kültür ve zorlu bir desen resim 
sınavı temelinde olabiliyordu. Eğitimin zaman süresi 
yalnızca 30 yaş ile sınırlıydı. Mimarlık mesleğini yap-
mak için diploma gerekliliği olmadığından, bu konu 
ancak 1874’te kararlaştırılacaktı ve DPLG (Architec-
te - Diplômé par le Gouvernement yani hükümet ta-
rafından verilmiş resmî diplomalı mimar) sistemi ku-
rulacaktı.

DEMOGRAFİK VE PEDAGOJİK KRİZLERİN 
KATMA ETKİSİ REFORM ÇALIŞMALARI 
SÜRESİNCE YENİ YAPILANMA DENEYİMLERİ
Yukarıda da söz edildiği gibi Fransa’nın sosyal poli-
tik ve demografik krizleri mimarlık eğitimini de sars-
maya başlamasına karşın, eskimiş yapı buna yalnız-
ca atölye sayısını artırarak karşılık vermeye çalışmak-
taydı. Kriz, sayıları 3.000’i geçen öğrencilerin fiziki ye-
tersizlikler nedeniyle tek yarışma ve tek jüriyle değer-
lendirilemeyecek olması dolayısıyla 1966 değerlen-
dirme jürilerinin 3’e bölünmesi ile ilk kez görünür ola-
caktı. A, B ve C diye adlandırılan gruplamalar yapıla-
rak Paris atölyeleri ile bölge atölyelerinin ayrı jürilerle 
değerlendirilme gerekliliği, ilk kez merkezî sistemin 
taşıma kapasitesini aştığını göstermişti.
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7. Güzel Sanatlar Okulu’ndaki Pascal Atölyesi, 1900’ler
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6. (Tahmini) 1930’li yıllarda bir mimarlık atölyesinin hal-i pürmelâli

8. Eskiz yarışmalarında öğrencilerin uzun saatler boyunca çizim yaptığı “localar”

9. 1937 yılında bir resim atölyesinde canlı modelden çalışma
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1968 reformu ise bu de facto durumu rasyonelleştirerek bölge okulla-
rını 12 -daha sonra 13- yerden yönetilen okullara, Paris merkezli atöl-
yeleri ise daha sonra birçok defa sayı ve yer değiştirecek şekilde önce 
5, 1969’da 6, 1975’te 8 bağımsız “Mimarlık Pedagojik Birimi”ne (Unité 
Pédagogique d’Architecture, UPA) bölecekti.

II. Dünya Savaşı’nın sonrasında iyice açığa çıkan ancak belli başlı ak-
törlerinin bir bölümünün hiç farkına varmadıkları mimarlık mesleği, uy-
gulama ve eğitimi açısından bir kriz durumu sözkonusudur. 20. yüzyı-
lın hemen başındaki reformlar ve dünya çapındaki değişim rüzgarları, 
önce Almanya daha sonra Amerika mimarlık eğitim yaklaşımlarını kök-
ten etkileyen bauhaus felsefesi Fransız beaux-arts mimarlık geleneği-
ni anakronik olarak hiç etkilememiştir. Modern mimarlık ve CIAM tar-
tışmaları ise okul dışında bir paralel yapıdaymışçasına sürerken, tüm 
bu akımlar yalnızca doktrinler olarak eğitime yansımaktadır. Ancak eği-
timin ana felsefesi, yöntem ve yapılaşması hiç mi hiç değişme belirti-
si göstermemektedir. Eğitim sistemine dokunulmaksızın okul ve öğret-
menlerin “biçim ve stil” konusundaki tercihleri iki dünya savaşı arasın-
da çağdaş formlara evrilmiştir. Birçoğu CIAM üyesi de olan uluslarara-
sı tanınmış isim öğretmenlik yapmayı sürdürürken mimari alandaki de-
ğişimler yöntemlere yansımamaktadır.

Buna karşılık, savaş sonrası mimarlık işlerinin önü açıktır. “Ajanslar”, ko-
nut ve yenilenen kent merkezî projelerinden başlarını kaldıramamak-
tadır; ancak, toplumsal düzeyde fizikî çevrenin yapılanması konusun-
da “biçim” konularının dışında başka bir tartışmanın içerisinde yok-
tur. L’Architecture d’Aujourd’hui dergisinin 1950’li yıllardan 1968’e ka-
dar olan sayıları Fransız mimari topluluğunu ilgilendiren tek konunun bi-
çimsel sorunlar olduğunu yansıtmaktadır. 1965 sonrası özellikle Marc 
Emery’nin yayın yönetmenliğinde eğitimdeki reform tartışmalarına ko-
şut olarak belli bir kıpırdanma, kentsel bağlama ve eğitim konularına 
belli bir yakınlaşma oluşsa da yayın kurulunun, “mabed koruyucusu” 
görevini üstlenen tutucu bir mimar grubu tarafından denetlenmesi her 
türlü açılımı engellemektedir.7

GELENEKSEL BEAUX-ARTS EĞİTİMİNİN SON DİRENİŞLERİ
Malraux’un birçok alandaki reform çalışmaları, mimarlık eğitimini de 
kapsayacaktır. Bu çalışmaları olanaklı kılacak olan koşul ise önce-
likle mimarlık okullarının “resmî” ve hukuki referansı olan ‘Mimarlık 
Müdürlüğü’nün (Direction de l’Architecture), 1959’da Milli Eğitim Bakan-
lığı bünyesinden Kültür Bakanlığı’na geçirilişi ile başlatılabilecektir. Yeni 
yapılanmanın ve genel bir politik çerçevenin içinde ele alınan mimarlık 
okulları sorununa çözüm arayışları ve artan hoşnutsuzlukları ve taleple-
ri yönlendirmek için yapılan çalışmalar sonunda 1962 yılında ilk Malraux 
reform kararnamesi ile sonuçlanır.

Max Querrien8 sorumluluğunda 1959-1962 aralığın-
da hazırlanan (uygulanmadığı halde önemli bir girişim 
olan) biraz aceleye gelmiş olan ilk reform kararname-
si, kısa sürede -birçok olanak içermesine karşın- uy-
gulanamaz duruma gelecektir.

Bu ilk reform taslağında yer alan maddeler şu şekil-
de idi: Bölge okullarını Paris Güzel Sanatlar bünyesin-
deki atölyelerden bir ölçüde bağımsızlaştırarak ulusal 
bir okullar ağı biçiminde yeniden kurgulamak; Eğitime 
iki aşamalı bir yapı vererek bu iki aşamayı iki farklı tür 
diploma elde edilecek şekilde düzenlememek. Bu iki 
aşamalı sistemde, özellikle eğitime ara verenler açı-
sından yararlı olacak “teknisyen / desinatör” statüsü-
nü elde etmek ilk diploma ile mümkün olurken, ikinci 
aşamaya devam edenlerden başarılı olanlarının “hü-
kümet tarafından verilmiş resmî diploma” (DPLG) sa-
hibi mimar statüsü alması öngörülmekteydi.

Bu tasarı, tutucu mimarlık eğitimi camiasını -doğal 
olarak- ayağa kaldıracak; tasarının, güzel sanatların 
ve okulun sonunu getireceği, bunun, mimarlığın 17. 
yüzyılda kazanılmış liberal bir “sanat” statüsünü yok 
edeceğini savlayarak karşı çıkılacaktır. Sağ basında 
da yankı bulan bu direniş, okul yönetimlerini ve diğer 
prestijli “büyük” kurumları da ayağa kaldıracaktır. An-
cak reform talepleri artık okullarda ve eğitimin temel 
ögesi olan atölyelerde -atölye şefleri hariç- yüksek 
sesle dile getirilmekte; yeni kuşak genç atölye şefleri-
öğretmenleri (Candilis, Huet gibi) ve yeni mezun atöl-
ye şef yardımcıları tarafından sendikal yapılanma-
lar, güçlü geleneksel öğrenci temsil kurumları (Mas-
se gibi9) desteklenmekte ve böylece canlı bir tartış-
ma ortamı oluşmaktaydı. Bu süreçte Max Querrien’in 
kurduğu eşgüdüm ve danışma komisyonlarına re-
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10. 60’lı yılların başında mimarlık jürilerinin yapıldığı ünlü “Melpomène” salonunda bir 
değerlendirme seansı
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11. Kasım ayında okul avlusunda Tony Garnier Atölyesi projeleri 
sergisinde projelerin yırtılışı
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sek eğitim öğrenci statüsüne uygun duruma getirilmesi; (Kuruluşundan 
beri Güzel Sanatlar Okulu mimarlık öğrencileri -Roma Pansiyon’u dışın-
da- burs almamaktadır, ayrıca diğer öğrencilere oranla “daha zengin-
dir”, hem çalışıp hem okumaktadır. Daha doğrusu bu iki alan kavramsal 
olarak tekleşmiştir, kuram, kılgı, okul ve şantiye ayrımları ya da öğren-
cilik, meslek göreli kavramlardır bu eğitim paradigmasında. “Çalışma”, 
atölyenin yani eğitimin merkezinin doğal bir uzantısıdır, sınırlar muğ-
laktır.11 Hazırlık senesi / aşaması ve -yıldan bağımsız- iki sınıftan olu-
şan eğitim sisteminin gerek giriş koşulları, gerekse eğitimin aşamaları 
ve sınıf geçme kriterleri genç nüfus fazlalığı nedeniyle yeniden düzen-
lenmek zorundadır.)

5. Hem öğretmen hem jüri üyesi hem akademisyen olan atölye pat-
ronlarının egemenliğinin ve yan etkilerinin doğrudan azaltılması ya da 
etkisinin kısıtlanması; (Yönetimin çözmek istediği bu konu, sanki “de-
ğiştirilmesi teklif bile edilemeyecek” bir temel ilkedir. Varolan sistem-
de okul, ara sıra biraraya gelme ve sadece jüriye katılarak eskiz ve pro-
je sunma yeridir. Kuruluş yıllarından itibaren “patron” tarafından yöne-
tilen atölye ve öğrenciler arasında düzenlenen bir dizi “rekabet eskizi, 
rekabet yarışmaları” (concours d’émulation) ile yapılan değerlendirme-
lerden oluşan eğitimin; daha disiplinli ve belirgin kriterlerde değerlen-
dirmelerin yapıldığı, mimarlık pratik eğitiminin dışında mimarlıkla ilişki-
li bilimsel ve sosyal disiplinlerin, teknik yan disiplinlerin, daha çok görü-
nür ve zorunlu olduğu bir eğitime doğru evrilmesi gerekliliğinin farkına 
varılmış olmasıdır.)

Kısaca, başka bir çağın12 ürünü olan bu sistemdeki marjinal yapı, genel 
yüksek eğitim koşul ve kurallarına uygun duruma getirilmelidir. Böyle-
ce hem mimarlık eğitiminden diğer eğitimlere (mimarlık dışı ya da pa-
raleli) hem de mimarlık eğitimine doğru yatay geçişlere olanak tanın-
malıdır.

Öğrenci ve İlerici Genç Öğretmen Gruplarının Reform 
Talepleri
Öğrenci ve ilerici genç öğretmen kuşaklarının öncelikleri ise, seçici / 
elitist, donuk, döngüsel ve atıl olan geleneksel sistemin kırılmasıdır. Di-
ğer talep eksenleri ise:
1. Yarışmalar üzerine kurulu mimarlık eğitiminin, salt biçim üreten bir 
eğitimden; toplumsal sorunlar, kentsel konulardaki araştırmalar ile bes-

form yanlısı atölye öğretmenleri de katılmaktadRe-
form, iki karşıt cephenin direnç ve hamleleri ile iler-
ler. Reform yanlıları 2018’den bakıldığında antagonist 
sayılabilecek iki gruptan oluşur. Kültür Bakanı Malra-
ux ve ekibinden oluşan “devlet ve iktidar” ile onun re-
form çabalarını açarak eğriltmek isteyen yani nesnel 
olarak aynı tarafta bulunan “ilerici” ve “genç” öğret-
men / atölye patron yardımcıları ve patronları / öğ-
renci sendika ve temsilcileri. 68 hareketleri yüzeysel 
olarak okunduğunda, reform için, aynı kampta bu-
lunan iki güç çatışmış sanılabilir. En azından mimar-
lık reformu açısından bu doğru değildir. Daha sonra 
da söyleneceği gibi, reformun hemen kararlaştırılıp 
uygulamasındaki hızlı süreç (4 ay) bunun gösterge-
sidir. Buna karşın Beaux-Arts’ın diğer kolu olan Gü-
zel Sanatları yeniden düzenlemek, yetersiz hazırlık-
lardan dolayı 4 yılı alacak ve 1972’de yürürlüğe gire-
cektir. Bu konuda da Malraux’un hazırlıkları vardır10, 
ancak meslek ve öğrenci cephesinde atalet mimarlık 
öğrencilerininkiyle çelişmektedir.

İleride ele alacağımız reform karşıtı güçler ise, “statü-
ko” yanlısı atölye patronlarından başlayarak, mimar-
lık akademisi, Fransa Enstitüsü, Mimarlar Odası, ikti-
dar partisinin önemli bir kısmı ve belli başlı mimarlık 
yayın organlarıdır.

MİMARLIK EĞİTİM REFORMUNUN DEVLET 
AÇISINDAN ÖNCELİKLİ KONULARI
62 kararnamesi ve onu izleyen ve iki yönetmelik 
(1965 küçük reform paketi ve 67 kararları) dikkatle 
incelendiğinde, birçok eksen gözlemlense de en te-
mel olarak 5 konu öne çıkacaktır. İlk belirlemelerde 
konular şöyle özetlenebilir:
1. “Zanaat ve sanatsallık içeren, beceri ağırlıklı, araş-
tırmayı pragmatik alanlarla sınırlayan, mimarlık eği-
timi paradigmasını”, teknik ve uygulamalı üniversi-
te yani bilgi beceri dengesinin ağırlığına doğru evril-
terek, genel yüksek eğitim modeli ve diplomalarına 
yaklaştırmak, yatay geçişleri, ara diploma çıkışlarını 
olanaklı kılınması;

2. Geleneksel eğitimin -kibirli bir şekilde- dışladığı, 
gerekliğini dahi tartışmadığı, mimarlığın araştırma bo-
yutuyla desteklenmesi ve tamamlanması konusunun 
köklü bir şekilde ele alınması; bunun bir yandan üni-
versiteye koşut araştırma derecelerine (master, dok-
toraya) eklemlenmesinin olanaklarının yaratılması-
nın sağlanması; diğer yandan da öğretmenlerin öz-
lük hakları ve yüksek öğretim görevlisi statülerinin de 
benzer bir eşdeğere getirilmesi;

3. Elitist ve atipik bir meslek yapılanmasının daha de-
mokratik, daha az seçici ve en önemlisi toplumun 
yeni sosyal ve ekonomik yapısına hizmet eden daha 
gerçek sorunlara bağlanmış, daha iyi sosyal bilgilerle 
donatılmış, devlet ihalelerine ve yarışmalara katılma-
nın daha eşitlikçi olduğu bir eğitim ve meslek içi ya-
pılanmaya olanak veren bir eğitim ve mesleki uygula-
ma ortamının kuruluş koşullarının hazırlanması;

4. Mimarlık eğitimine giriş koşullarının çağa uyarla-
narak eğitimin süresi ve aşamalarının yeniden tasar-
lanması; öğrencilerin öğrenci statüsünün genel yük-
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12. 6 Mayıs grev ve gösterilerini izleyen günlerde Güzel Sanatlar Okulu öğrencileri okul bahçesinde 
açık oyla grev ve işgal kararını onaylıyorlar
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leyen, sosyoloji, antropoloji gibi insan bilimleriyle güç-
lendirilmiş yeni bir pedagojik yapıya evrilmesi;

2. Eğitimin, mesleğin toplumsal boyutlarını da içeren, 
ekonomik ve kentsel boyutlara eklemlenmiş, konut 
ve özellikle sosyal konut sorunlarına duyarlı yeni bir 
yaklaşımla tasarlanması;
3. Mimarlık eğitiminin, özel yarışmalarla belirlenen 
(Roma ödülü gibi), özgün hukuklu, meslek kariyer ya-
pısının daha yasal ve genel yasalara uyarlı hale gel-
mesi;

4. Kamu mimarlık hizmetlerine katılımın demokratik-
leşmesi; yarışmalarla da olsa, ömür boyu sürecek 
“ayrıcalıklı” pozisyonlara geçiş sağlayan, kapalı dön-
güsel sistemin açılarak daha eşitlikçi ve genel hukuk 
düzenine uygun bir yapıya geçişin önünün açılması;

5. Okullardaki mimarlık eğitiminin yanı sıra devlet des-
tekli, kapsamlı, çok disiplinli bir mimarlık araştırmaları 
alanının kurulup geliştirilmesi.

Özetle, reform sürecini başlatan iktidar ve onların bu 
yönelimini destekleyen genç kuşak öğretmenler ve 
öğrenci liderlerinin açısından bakıldığında 60’lı yılla-
rın ortasındaki öncelik, mimarlık eğitiminde öğrenci-
lerinin statüsünün ve eğitimin süresi belirlenmesi, sı-
nıf geçme koşullarının nesnelleşmesi, genel / özel di-
ğer yüksek okul ve üniversitedeki eğitimlerin araştır-
ma ile olan bağının sorgulanması ve yenilenmesidir.

REFORMA DİRENÇ ODAKLARI
60’lı yılların sonuna gelindiğinde diplomalı mimar-
lar arasında bağımsız olarak liberal mimarlık hizme-
ti üretenlerin yanı sıra kamu kurum ve kurullarında iş-
leri hazır olan okulun başarılı mezunlar sistemi yaygın 
bir oluşumdu. Bu mimarlar, ya bakanlıkların yapı işleri 
sorumluları olarak görev almakta, ya da bakanlıklarda 
ihtiyaç duyulan proje ve inşaat işleri için sınırlı çağrılı 
yarışmalara katılabilecek “onaylı mimarlar” listesinde 
yer almakta idi. Bu durum onları meslek içi “avantaj” 
edinilmiş konuma getirmekteydi. Bu “aristokratik” ay-
rımcı sistemin içinde yer alanlar “okul” sisteminin do-
ğal bir tamamlayıcısı olarak konumlanmaktaydı.

Mimarlık mesleğinin bu kurumsal ve döngüsel kimliği-
ni güçlendiren ilk yapılanma 1880’li yıllarda “diploma” 
verilmesi ise ikinci yapılanma da 1940 yılında Mareşal 
Petain’in işbirlikçi Vichy hükümetinin kararıyla kurulan 
meslek odasıdır. 1980’li yıllarda Mitterand hükümetle-
rinin çeşitli müdahaleleriyle sağcı ve tutucu yönetim-
lerinden bir ölçüde kurtulan Mimarlar Odası, bu yapı-
sıyla 68 öncesi ve sonrası gelenekçi kanadın en güç-
lü destekçisi olagelmiştir. Bu yapının dışında hükümet 
tarafından diploma verilmiş Mimarlar Derneği (SADG) 
ve onun yayın organları mimarlık meslek panorama-
sını tamamlayan kurumlardır.

Bu tarihsel ve büyük ölçüde sınıfsal nedenlerle, üç tu-
tucu güç odağı tüm bu dönüşüm arayışlarına olabildi-
ğince karşı çıkmaktadırlar. Bu süreçte: 
- Eğitim kurumunun ‘mandarinleri’ yani yönetim ve 
geleneksel atölye patronu yönetiminde eğitim yanlı-
ları, Mimarlık Akademisi akademisyenleri, Institut de 
France üyeleri vs.;

- Meslek içi prestijli ve özel konum edinmiş, çeşitli ba-
kanlıklardan “özel sınırlı yarışmalara katılım belgesi 
edinmiş” olan mimarlar, mimari mirası -Fransa eski ve 
ulusal eserleri- koruma kurumu müfettişleri, büyük in-
şaat yatırımcı firmaların ‘doğal’ mimar grupları;

- “Vichy patentli” Mimarlar Odası ve meslek dernek-
leri;
- Dördüncü güç olarak da, sayılması gereken mi-
marlık yayın ve dergi hizmetleri veren ve Architecte, 
L’Architecture d’Aujourd’hui gibi ikircimli tutumlarıyla 
öne çıkan organlar.

İktidar partisine de yakın olan bu sınıfsal ve ayrıcalıklı 
konumdaki sağ cumhuriyetçi, apolitik, hümanist, mes-
lek korporatizmi duygusu çıkarlarına hizmet ettiğince 
“kardeş”, seçilmiş elit olmanın “kibri” ile besili, özel 
statülü kesim bu süreçte her türlü reform ve değişi-
me güçle direnmekteydi.13 De Gaulle ve sağ nitelikli 
partisine içten yapılan baskılar, Generalin Malraux’ya 
güveni ve Başbakan Pompidou’nun çağdaş sanatlara 
duyarlı yanıyla dik duruşu sayesinde kritik bir denge-
de durmaya devam eder bu 6 yıllık süreçte.

DENEYSEL UYGULAMALARLA SİSTEMİN 
DEĞİŞİM POTANSİYELİNİN “TEST 
SÜRÜŞLERİ”
1962 kararnamesi hukuki geçerliliğini yitirmediğinden 
onun üzerine ekler yapılarak eğitim deneylerine de-
vam etme yolu açık kalmaktaydı. Bakanlık, eğitim ko-
misyonlarınca alınan kararları deneysel olarak uygu-
lamayı Malraux’nun da onayıyla 1965 kararnamesiyle 
bir kez daha devreye sokuyordu.

Böylelikle, 62-68 yılları arası, bakanlığın da belli ölçü-
lerde desteklediği bir dizi yenilik sınanacaktır. Önce-
likle geleneksel mimarlık eğitim sisteminin de tanıdığı 
“atölye açma serbestliği” çerçevesinde mevcut atöl-
yeler dışında, deneysel atölyeler kurulmaya başlana-
bilmişti. Bu tür yeni oluşumlarla, geleneksel kurulu dü-
zenin “proje konularına” ve gerçekleşme biçimlerine 
alternatif pedagojiler kurgulanmaya ve öğrenci des-
teği ile küçük reform uygulamalarına başlanabilmiş-
ti.14 Bu deneyler, reform çalışmalarına, uygulama de-
neyimleri olarak yol gösteriyorlardı. Proje konuları de-
ğişiyor, kolektif çalışma ve proje üretimleri deneniyor, 
tüm sınıflar için geçerli yatay ya da sınıflararası kent 
ve konut ağırlıklı temalar işleniyordu, eski sistemin sa-
vunucularının karşıt görüş ve tavırlarına rağmen. Re-
form ve uygulama eksenleri belirginleşmiş olsa da 
statüko direnebiliyordu.

Tam bu noktada neredeyse tüm ana hatları belirgin, 
mimarlık eğitimini Beaux-Arts’dan ayırmaya yönelik 
reform paketinin imdadına(!) 68 hareketleri gelir.

REFORM KATALİZÖRÜ 68 MAYISI
Mayıs ayının başından itibaren başlayan öğrenci ha-
reketleri Quartier Latin’in merkezi Sorbonne’u olduğu 
kadar, aynı mahallenin Güzel Sanatlar Okullarını da 
etkilemiştir. Okul işgal edildiği gibi, sanatçı öğrencile-
rin yaratıcılığı afiş tasarımı ve serigrafi üretimi ile “dev-
rimci” bir etkinlik odağı olmuştur. Okul, işgalinden Ha-
ziran ayında hareketin rüzgarının kesilmesine kadar 

13. 1969 sonrasında ün 
kazanacak mimarlık bölümü 
hocası Antoine Grumbach’ın 
öğrenci ve genç atölye şeflerinin 
taleplerini 1966 yılında 
öğrencilere okurken
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68 SONRASI “YAZIYA” SAVRULAN 
MİMARLIK EĞİTİMİNDE “BİÇİMİN” GERİ 
DÖNÜŞÜ
68 sonrası yeniden kurulan mimarlık eğitimi, yeni olu-
şan pedagojik birimlerde çelişkili özerk yönelimlerin 
oluşmasını sağlamış gibidir. Paris’te kurulan okullar 
(önce 5, sonra 6, daha sonra 8) içinde bazı okullar, 
eski atölye patronlarının yoğun olarak katılımı ile pe-
dagojik olarak “tutucu” bir yaklaşımı sürdürürken, di-
ğer bir uçtaki okullarda mimarlığı yazı ve söylem ağır-
lıklı, çizili projeyi ikinci plana atan yaklaşımlar sergi-
leniyordu. Ancak yeni okullarda da atölye patronla-
rının kişisel tercihlerinin belirlediği parçalı kimlikler 
okulun bütünsel bir tutarlılığını okunmaz hale getire-
biliyordu. Bu okullarda beklendiği gibi sosyal bilimler 
ve meta analizler görece bir ağırlık kazanmıştı. Bazı 
okullar ise, mimarlığa kamu yararı açısından yaklaşa-
rak, işçi sınıfı ve yoksul halkın oturduğu mahalleler-
deki yıkımlara karşı alternatif mimari projeler kurgulu-
yor, ekspertiz hizmeti veriyor, katılımcı mimarlık kav-
ramını hayata geçiriyordu.

Mimarlık biçim temelli odağından söylem ve eylem 
ağırlığına kayarak yeni bir kimlik ve sosyal statü ara-
yışı içindeydi, ancak bu durum gergin ve okunması 
zor, parçalanmış bir görüntü sergilemekteydi. Buna 
karşın, politik söylem, tarihin hiçbir döneminde olma-
dığı kadar mimarlık “konuşur” hale gelmişti. 1969-74 
arası, tüm politik aktörler, savaş sonrası üretilen mi-
marlığın niteliğini, yaratılan çevrenin olumsuz etkile-
rini ve bunda mimarların katkısını sorgular hale gel-
mişti. Tartışmanın odağı nicelik ile nitelik arasında ter-

Güzel Sanatlar tüm protesto hareketinin görsel ileti-
şim organı gibi çalışacaktır.

Okulların tatil edilmesiyle başlayan süreç mimarlık 
okullarının reformuna angaje olan öğrenci ve öğret-
menlerin katılımıyla Haziran ayından Ekim ayına ka-
dar sürecek yoğun, bakanlık müsteşarları, öğrenci 
temsilcileri ve sendikalarının ve gönüllü öğretmenle-
rinin mesaisiyle sonuç verir. Katılımcı sürecin sonun-
da, mimarlık eğitim kurumları artık “okul” dışındadır. 
Yeni mimarlık eğitim birimlerinin açılışı ders yılı ba-
şına yetişmese de Kasım ve Aralık’ta yayımlanan iki 
kararname ile resmî olarak kurulurlar. 300 yıllık öykü 
yeni bir evreye girmiş olur.

Hazır olan reform taslağı “mayıs bitti, nerede kalmış-
tık beklentisindeki” direnç odaklarının şaşkın bakış-
ları arasında uygulamaya konulmuştur. Her ne ka-
dar birçok eski atölye patronu yeni yapılanmada yer 
alacaklarsa da eski sistemin çatkısı tümüyle kırılmış, 
ayrıcalık üreten kurumsal bağlar zayıflatılmış, Roma 
Ödülü lağvedilmiş, eğitim süresi tamamen yenilen-
miş ve en önemlisi “okul”un merkezî jacoben yapısı 
patlatılarak Paris’teki öğrenciler ayrı bağımsız 5 oku-
la dağıtılmış, 12 bölge okulu ise bağımsızlaştırılmıştır.

Eğitim, 1985 yılına değin Malraux komisyonlarının ön-
gördüğü biçimiyle 2+2+2 olmak üzere üç devreli ola-
rak yaşama geçiriliyor, öğrenci talepleri doğrultusun-
da seçme sınavı tamamen kaldırılıyordu. 2 yıllık 3 ev-
reli sistem, üniversite eğitimi ile ilke olarak geçişken-
liği artırmanın bir yolu olarak tasarlanmışsa da geçiş-
ler sorunlu olmaya devam edecekti.

İçerik olarak yine öğrenci liderlerinin birkaç yıldan 
beri ısrarla talep ettikleri, sosyal bilimler (özellikle 
sosyoloji, dilbilim, semiotik, antropoloji) önemli temel 
dersler arasında ilk kez yer bulacak, ayrıca şehircilik-
mimarlık ilişkileri ve proje konuları sosyal konut ve 
donatılara kayacaktı. Yenilikçi atölyelerde proje ko-
nularında olduğu gibi proje sunum ve üretim teknik-
lerine yazılı argüman desteği girecekti.
 
Mimarlık eğitiminin yaşadığı devrim, ayrıca -yine re-
form yanlılarının bir talebi ve üniversite ile yaklaşma-
nın gereği olarak- gerek okul içi laboratuarların ge-
rekse dış araştırma ekiplerinin katılacağı önemli bir 
“mimarlık araştırmaları” alanının ve finansman kuru-
munun kurulmasına vesile olacaktı. Kamu finansma-
nının sağlanması ve araştırma konu ve ekiplerin se-
çimi için bakanlık bünyesinde isim değişse de gü-
nümüze değin sürecek CORDA kurulacaktı. Mimar-
lık araştırmalarının gerek iç gerekse dış disiplinlerin 
de katkısıyla yoktan var edilmesi mimarlık disiplini-
nin en önemli kazanımı olacaktı. Birçok öğrenci lide-
ri ve özellikle kendini Mao diye tanımlayanlar ile Fou-
cault öğretisi ile beslenmiş marksist eski öğrenciler, 
yıllarca bu kaynaktan beslenecek, ayrıca bir bölümü 
de Giscard devlet mekanizmalarında yer alacaktı. Bu 
makale kapsamında ele alınamayan bu konunun ek 
bir yayınla aydınlatılması 68 reformunun tüm boyutla-
rı ile kavranmasını tamamlayacaktır.

14. 64 yılı Roma büyük ödülü verilen proje. Soyut programlı, fiziki gerçek 
bir bağlam dışı, tümel bir biçim arayışının öne çıktığı yaklaşımı gösteren 
bir güzel sanatlar mimarlığı projesi.
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cihlerde yoğunlaşıyordu. Nicelik savaş sonrası dö-
nemlerde üretilen milyonlarca konutun yarattığı nite-
liksiz çevrenin faturasını bir ölçüde mimarlığa çıkartır-
ken, yeni politikaların mimarlığın kültürel, sembolik ve 
güzellik üreten bir dönüşüme geçişini vadediyordu. 
Bu konuyu siyasal iletişim aracı yapacak ve seçildik-
ten sonra belli değişimler yapacak olan lider, 1974 se-
çimlerinde Başkan olan Giscard olacaktı. 1974 son-
rası değişimler bu makalenin sınırlarını zorladığından, 
gerek bu konu gerekse mimarlık araştırmaları konu-
su başka yayınların konusu olabilecektir.

SONUÇ
60’larda sorulan birçok soru, yani mimarlık eğitimi ve-
ren okullarının üniversite ile olan doğrudan ya da do-
laylı bağlarının kuruluşu, araştırma ve diploma eşde-
ğerliliği, mimarlık öğretmenliğinin doktora ve mesle-
ki yeterliliğinin üniversite öğretmenleri ile koşutluğu 
ve eşdeğerliliği konularını da kapsayan bu yönelim-
ler, 68 eğitim reformundan sonraki 40 yıl süresince 
kimi başarılı sonuçlar alarak kimi ise beklentileri kar-
şılamayan başarısız çözümlerle gelişmeye devam et-
miştir.

Ancak bu sürecin çözümsüzlüklerini ve zorlukları-
nı yalnızca iktidarların isteksizliği ya da beceriksizliği 
ile açıklamak çok yanıltıcı olacaktır. Burada hemen 68 
sonrasında kurulan yeni düzende, mimarlık eğitiminin 
özgün bir eğitim olduğu, biçim vermeyi de içeren bu 
karmaşık mesleki “kompetans” eğitiminin yapısal ve 
idari kalıplarla çözülemeyecek kadar önemli konular 
olduğunun bizzat 60’lı yılların genç öğretmen ve par-
lak öğrencilerinin başını çektiği “dönüşüm yanlılarının 
dahi” sorguladığı gözlemlenir.

Şimdi ve buradan bakıldığında sorun mimarlık eğiti-
mini ve mesleğini “doğası” gereği farklı bir eğitim fel-
sefesi ve idari yapılaşma ile ele alınıp alınmaması so-
runudur. Kanımızca bu sorular haksız ve anlamsız 
değildir. Türkiye mimarlık eğitiminin YÖK üniversite-
ler yasası ile yeterince tartışılmadan 4 yıla indirilmesi, 
diplomaların yeterliği, mesleki yeterlilikler, Oda onay-
ları, mesleğe kabul gibi konuların hâlâ askıda olması 
büyük bir olasılıkla bu “doğa” sorusunun zamanında 
sorulmaması ya da sorulamamasından yatıyor olsa 
gerektir. v

NOTLAR
1. Lods, Beaudoin, Parent, Aillaud, Candilis, Josics, Woods ve benzeri.
2. Fransa’nın gerek Kuzey gerekse Orta Afrika kuşağındaki Fransızca konu-
şan ülkelerle daha sonraki bağının başka türden bir vesayet düzeni oldu-
ğu yadsınamaz.
3. 1968 öncesi en kapsamlı yönetsel reformun olduğu yıl.
4. Yani Ecole des Beaux-Arts de Paris’nin pedagojik bünyesinde.
5. 1904’da Rouen; 1905’te Rennes, Lille, Marseille, Montpellier; 1906’da 
Lyon; 1921’de Strasbourg; 1925’te Grenoble; 1928’de Bordeaux; 1940’ta 
Toulouse; 1945’te Nantes; daha sonrasında ise Clermont-Ferrand ve Nancy. 
Bunun dışında 1962’de Cezayir’in bağımsızlığıyla kapanan 1940’ta kuru-
lan Cezayir okulları.
6. Grand Palais, Beaux Arts Okulu ve yakınlarındaki yerleşke dışında Kültür 
Bakanlığı’nın okula verdiği ilk Paris yerleşkesidir ve bu özelliğiyle fizikî ola-
rak dış, statü olarak iç atölyedir.

7. Bu grubun kısmen dağılması 1974 yılında derginin yeni sahibi liberal sağ-
cı JJSS desteğiyle 60’lı yılların yeni “seçilen” genç atölye şeflerinden Bernard 
Huet’in yayın yönetmeni olmasıyla olanaklı olsa da, Huet bu görevi ancak 
3 yıl sürdürebilecektir.
8. Bakanlığın Mimarlık Bölüm Müdürü / Müsteşarı, Directeur de 
L’Architecture
9. Masse, massier, la grande masse ve türevi birçok terim, Güzel Sanatlar ve 
özellikle mimarlık öğrenci ve meslek camiasının kendi içinde anlaşılabile-
cek şekilde türettiği yüzlerce özel sözcükten biridir. Öğrencilerin atölye ya-
şamını sürdürmek için biriktirdikleri para “yığınına” ve onu kullanan, seçil-
miş öğrenci temsilcisine ve onların federasyonuna verilen isimdir. Şimdiler-
de de değişen koşullara karşın aynen kullanılmaktadır.
10. Malraux ilk olarak 1961 yılında Roma’daki Fransa Akademisi’ne sistem 
dışı ve özgün bir artist olan ressam Balthus’ü atamıştı. Roma’da 15 yıl kalan 
Balthus, bir yandan Roma ödülünü kazanan burslularının yükümlülüklerini 
sorgularken, diğer yandan da 1803’ten bu yana Roma Fransa Akademisi’ne 
evsahipliği yapan Medici Villa’sını restore edip düzenler. Malraux’un mesajı 
açıktır; Roma güzel sanatların her alanına açılacak, yaratma özgürlüğü esas 
olacak ve seçimler dosya ve proje üzerinden akademisyenler dışından daha 
geniş bir jüri tarafından seçilecekti. Elbette bu reform 1969’da bakanlıktan 
ayrılan Malraux’tan sonra gelen 4. bakan tarafından yaşama geçirilecekti.
11. “faire la Place”, mimarlık bürolarında “ajanslarında” yerini yapmak, ken-
dini göstermek, için kullanılan bir başka mimari çevrimiçi terimdir.
12. Hukuki kurgusu ve ilişkiler ağı, 3. Cumhuriyet’i (1871-1946) anımsatan.
13. Bu çıkarımın toptancı bir yargı olduğunun farkındayız. Zira uzun zaman-
dır sistem içinde komünist belediyelerle çalışan, parti üyesi, ilerici atölye 
patronları ve mimarların varlığının altı da çizilmelidir.
14. Yunan iç savaşı deneyiminden Fransa’ya gelmiş Candilis ile kendi-
ni 68 öncesi Cezayir savaşı kuşağı olarak tanımlayan ve 1974-1977 arası 
L’Architecture D’Aujourd’hui’yi yönetecek Bernard Huet bunlardandı. Can-
dilis öğrencilerin gözdesiydi. Huet ise İtalya’nın canlı mimarlık ve kent ku-
ramlarını, Muratori, Tafuri, Rossi vb. çağdaşlarının kent morfolojisi, konut ti-
polojisi kuramlarını, ayrıca kent ve tarih olgularını Fransız mimarlık ortamı-
na enjekte ediyordu.
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Mimarlar Odası tarafından her iki yılda bir düzenlenen ve 
bu yıl 32. yılı kutlanan ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ VE 
ÖDÜLLERİ sahiplerini buldu. Bu yıl XVI. Dönemi 
gerçekleşen Sergi ve Ödül Programına 6 dalda toplam 
123 eser / 174 pano ile katılım sağlandı. Günkut Akın 
başkanlığında Cem İlhan, Ziya Canbazoğlu, Ferhat 
Hacıalibeyoğlu ve Lale Özgenel’den oluşan XVI. Dönem 
Seçici Kurul üyeleri 22-24 Mart 2018 tarihleri arasında 
gerçekleşen değerlendirme toplantıları sonucunda “Yapı”, 
“Yapı / Çevre (Kamusal Alan Tasarımı)”, “Yapı / Koruma”, 
“Proje”, “Fikir Sunumu” dallarında toplam 24 eseri ödül 
adayı olarak belirlemiş; “Mimar Sinan Büyük Ödülü”, 
“Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülleri” ve “Anma Programı” 
için ödüle layık görülen isimleri kararlaştırmış ve 
kamuoyuyla ödül töreni öncesinde paylaşmıştır. 6 Nisan 
2018 Cuma akşamı Ankara’da CerModern’de yapılan ve 
yoğun bir katılımla gerçekleşen tören ve sergi açılışında 
ödüller sahiplerine takdim edildi. Katılım gösteren tüm 
eserlerin sergilendiği gece, konuşmalar, ödül takdimleri ve 
toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. 13 Nisan’a kadar açık 
kalan sergi, Türkiye’nin çeşitli kentlerinin Mimarlar Odası 
şube ve temsilciliklerinin yanı sıra üniversitelerin 
mimarlık bölümlerinde de sergilenmeye devam edecek. 
Şimdiye kadar takvimi belirlenmiş olan kentler ve tarihleri 
şu şekilde:
• 7 Mayıs-17 Haziran 2018_ Mimarlar Odası İstanbul BK 
Şubesi Sergi Salonu, Karaköy, İSTANBUL 
• 1-19 Ekim 2018_ Mimarlar Odası İzmir Mimarlık 
Merkezi, Alsancak, İZMİR
• 22 Ekim-2 Kasım 2018_ TMMOB Mimarlar Odası 
Adana Şubesi, ADANA
• 5-17 Kasım 2018_ TMMOB Mimarlar Odası Samsun 
Şubesi, İlkadım, SAMSUN
• 19 Kasım-3 Aralık 2018_ TMMOB Mimarlar Odası 
Hatay Şubesi, Antakya, HATAY

Detaylı bilgi için: www.mo.org.tr/ulusalsergi

Mimar Sinan Büyük Ödülü
ŞEVKİ PEKİN

Anma Programı 2018-2020
NEZİH ELDEM

Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülü
SİBEL BOZDOĞAN

Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülü
ALİ CENGİZKAN

Mimarlığa Katkı Jüri Özel Ödülü
VEKAM – KOÇ ÜNİVERSİTESİ VEHBİ KOÇ ANKARA 
ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YAPI Dalı Ödülleri
DİYARBAKIR YENİŞEHİR BELEDİYESİ, 
Yenişehir-Diyarbakır
Semra Uygur, Özcan Uygur

YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ, Beyoğlu-İstanbul
Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğ Uçar

TEKNOPARK İSTANBUL YÖNETİM VE AR-GE YAPISI, 
Pendik-İstanbul
Nurbin Paker, Hüseyin Kahvecioğlu

YAPI / ÇEVRE (Kamusal Alan Tasarımı) Dalı Ödülü
BOSTANLI YAYA KÖPRÜSÜ VE GÜN BATIMI TERASI, 
Karşıyaka-İzmir
Evren Başbuğ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 

YAPI / KORUMA Dalı Ödülü
MÜZE, SALON VE SÜİTLER, Uçhisar-Nevşehir
Aslı Özbay

PROJE Dalı Ödülleri
TURGUTREİS YAŞAM MERKEZİ, Bodrum-Muğla
Yakup Atıl Beçin

SAMSUN ARKEOLOJİ MÜZESİ, İlkadım-Samsun
Alişan Çırakoğlu, Ilgın Avcı

FİKİR SUNUMU Dalı Ödülleri
ZENOTOPİA 
Ömer Yeşildal

HATAY BÖLGESİ KENTSEL TASARIM VE FİKİR PROJESİ 
Abdurrahman Çekim
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XVI.
2018 / XVI. ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ 
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 SEÇ‹C‹ KURUL RAPORU

Ülkedeki nitelikli mimarlığın ne düzeyde ve kap-
samda bir üretime sahip olduğunu kestirebilmek 
kolay değil. Elimizde, örneğin, inşaat sektörü-
nün durumunu ve gelişimini gösteren araştırma 
ve endeksler benzeri göstergeler de pek yok. Bu 
kapsamda bir çalışmayı yapabilmek, doğru veri-
lerin neler olabileceğini belirlemeden, pek müm-
kün de olmayabilir. Sergileme ve ödül programla-
rı, bir ölçüde, proje ve uygulama, akademi, yayın 
ve medya gibi mesleğin farklı kulvarlarının icracı-
sı olanların buluştuğu bir bilgi ve tartışma platfor-
mu olarak ülke mimarlığının belirli bir dönem ara-
lığına karşılık gelen görünümünü yansıtma potan-
siyeli taşıyor. 

Bu yılkı Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri 
Programı’nda, meslektaşlarımız tarafından payla-
şılan çalışmalar ile son iki yılın mimarlık üretimi-
ni örnekleyen bir kesit izlenebilir hale gelmiş oldu. 
Önceki yılların birikimine eklenen bu sergi içeriği 
Türkiye’deki mimarlık pratiğinin dönemsel derle-
mesini güncellerken, Seçici Kurul olarak bizlere de 
çeşitli konular üzerine düşünme ve tartışma imka-
nı sağlamış oldu. Yapıları / projeleri, mekân, mal-
zeme, mimari program ve bağlam arasında kurulan 
ilişkiler bütününe getirilen kararlı ve tutarlı yorum-
lar, özgün tasarım arayışı, geliştirilen fikir ve öneri-
len çözümlerle fiziki çevrenin mekânsal ve sosyal 
gelişimine ve / veya iyileştirilmesine sağlanan kat-
kılar çerçevesinde tartıştık. Değerlendirme çalışma-
ları süresince ayrıca gözlemlediğimiz bazı konuları 
da aktarmak isteriz:

• Geçen yıllara kıyaslandığında katılımın epeyce 
düşük olması ve bazı kategorilerin, beklentilerin 
aksine, oldukça sınırlı sayıda çalışma ile temsil edil-
miş olması (Yapı /Çevre (Kamusal Alan) Tasarımı 
dalı için sadece 2 aday, Fikir Sunumu dalı için ise 4 
adayın olması);
• Geçen yılların ödül programlarındakine benzer 
bir tipolojik zenginlik ve çeşitliliğin bu yıl için de 
geçerli olması (arkeoloji alan üst örtüsü, simgesel 
kule, yayla-orman yapısı, cemevi gibi); 
• Özellikle alt ölçekteki (mahalli) meydan ve kent-
sel çevre düzenleme projelerinde, abartıdan ve 

eklektik yaklaşımlardan kaçınan, işlevsel, yenileme 
alternatiflerinin geliştirilmiş olması; 
• Kamu tarafından elde edilen proje ve uygulama-
lar arasında müze, kültür yapısı ve spor yapılarının, 
özel sektörün işveren olduğu proje ve uygulamalar 
arasında ise konut işlevli (toplu konut, tekil konut 
bloğu, müstakil konut, konut siteleri, konut içeren 
karma kullanımlı kompleksler) yapıların diğer yapı 
türlerine oranla daha fazla sayıda temsil edildiği;
• Görece mütevazı ölçekli ve kamusal işlevli yapı-
larda ve kentsel donatılarda malzeme kullanımı ve 
bağlamsal referanslar üzerinden kurgulanan nitelik-
li bir tasarım arayışı olduğu;
• Bazı çalışmaların Fikir Sunumu kategorisine gön-
derilmekle birlikte, içerik açısından Proje dalında 
değerlendirilmesinin daha uygun olduğu.

Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı’nı, 
ülkenin değişken ve çoğu zaman olumsuzluklar-
la anılan mimarlık gündemi içinde, sürekliliğiyle ve 
gelişmeye açık yönüyle değerini pekiştiren bir mes-
leki bilgilenme, belgeleme ve paylaşma platformu 
olarak görüyoruz. Seçici Kurul olarak bu anlam-
da, mevcut ödül yönetmeliğinde tanımlanmış olan 
Mimar Sinan Büyük Ödülü’ne aday olabilme koşu-
lunun yeniden değerlendirilerek ortak çalışmış, 
ama ortağı vefat etmiş mimarların tek isim olarak 
önerilebilmelerine imkan tanınmasını, ödül progra-
mının kapsayıcı çerçevesine olumlu bir katkı olarak 
düşünüyor ve bir öneri olarak paylaşmak istiyoruz.

Seçici Kurul olarak bizleri bir araya getirerek önem-
li bir mesleki sorumluluğu onurlu bir görev ola-
rak yerine getirmemize olarak veren Mimarlar 
Odası yönetimine, Seçici Kurul’a ve sergi ortamı-
nın düzenlenmesine yoğun ve titiz çalışmalarıyla 
destek olan Düzenleme Komitesi’ne ve XVI. Ulusal 
Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nin başarıyla gerçekleş-
mesine eserleriyle katılarak destek veren meslektaş-
larımıza teşekkür ediyoruz.

Seçici Kurul
Günkut Akın (Başkan), Cem İlhan, Ziya Canbazoğlu, 
Ferhat Hacıalibeyoğlu, Lale Özgenel



 DOSYA
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YA PI DA LI Ödül Aday la rı

DENİZLİ HÜKÜMET KONAĞI, Pamukkale-Denizli 
Yavuz Selim Sepin

BLU APART OTEL, Çeşme-İzmir
Durmuş Dilekci

KHO LABORATUVAR MERKEZİ BİNASI, Çankaya-Ankara
Emre Şavural, Fatih Yavuz, Seden Cinasal Avcı, Ramazan Avcı

KAYSERİ TİCARET ODASI HİZMET BİNASI, Kocasinan-Kayseri
M. Aydın Avunduk, Arman Yaşa, Özgür Dağlar

BODRUM TİCARET ODASI HİZMET BİNASI, Bodrum-Muğla
Cenk Çeşmeli

HYATT HOUSE, Gebze-Kocaeli
Cem Sorguç

BODRUM DEMİRBÜKÜ EVLERİ SOSYAL KULÜP, Bodrum-Muğla 
Hasan Çalışlar, Kerem Erginoğlu
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YAPI / KORUMA DALI Ödül Adayları

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GÖZLÜKULE KAZISI ARAŞTIRMA MERKEZİ, Tarsus-Mersin
Saadet Sayın

AŞIKLIHÖYÜK HV-T KORUMA YAPISI, Gülağaç-Aksaray
H. Sinan Omacan, Didem Teksöz

PROJE DALI Ödül Adayları

KÜÇÜKÇEKMECE MEYDAN ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ, Küçükçekmece-İstanbul
Yavuz Selim Sepin

GELİBOLU TARİHİ ALANI YENİ ŞEHİTLİK TASARIMLARI, Gelibolu-Çanakkale
Semra Uygur, Özcan Uygur, Deniz Uygur, Seden Cinasal Avcı, Ramazan Avcı, Fatih 
Yavuz, Emre Şavural

ARBOREAL / BÖLÜKLÜ YAYLASI KONAKLAMA BİRİMLERİ, Alaplı-Zonguldak
Fatih Yavuz, Emre Şavural

SİLLE’NİN REHABİLİTASYONU MEYDAN, OTEL VE SOSYAL MERKEZ, Selçuklu-Konya
Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğ Uçar

KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI, Konak-İzmir
Evren Başbuğ, Özlem Arvas, Can Özcan, Deren Uysal

M. K. CIURLIONIS KONSER MERKEZİ, Kaunas-Litvanya
Melkan Gürsel, Murat Tabanlıoğlu

˘
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 M‹MAR S‹NAN BÜYÜK ÖDÜLÜ

“Profesyoneller arasında amansız bir tanıtım savaşının öne çıktığı zamanımızda, sessiz 
sedasız işini yapan, 1970’lerden bugüne tasarlayan ve inşa eden, nicelikten ve boyut-
tan çok, mimarlığa olan bağlılığıyla kendini meslek çevresine kabul ettirmiş, saygın bir 
isimdir Şevki Pekin. Onun ürünlerinin ardında, gündelik eğilimlerin ve çarpıcı biçim-
lerin peşinde sürüklenmeyi değil, tasarıma verdiği emeği görürüz. Kendinden ve biriki-
minden yola çıkarak “arayış” onun ürün toplamında öne çıkan kavramdır. Her işinin 
ardında, sabırla en doğrusu aranan, giderek olgunlaşan bir tasarım süreci vardır. Bu 
nedenle yapıları ve tasarımları, ancak mimarca bir okumayla ve zaman içinde kendi-
ni ele verir. Mimarlığın onu üreten özneyle telaşsız ve sessizce oluşan bir bağı olduğu-
nu bize hatırlatan ve kişiliğiyle de bu alçak gönüllüğü yansıtan, ŞEVKİ PEKİN’e Mimar 
Sinan Büyük Ödülü verilmiştir.”

ŞEVKİ PEKİN

Bi yog ra fi
1946 yılında İstanbul’da doğan Şevki Pekin, orta öğreni-
mine Galatasaray Lisesi’nde başladı, ABD’de devam etti ve 
İstanbul’da Robert Koleji’nde tamamladı. Mimarlık eğitimi-
ni Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Viyana 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Okulu’nda 
tamamladı. 1965-1966 yıllarında İstanbul AKM (Atatürk 
Kültür Merkezi) projesinde ve sonrasında Viyana’da, 1966-
1974 yılları arasında öğrencilik süresince çeşitli mimarlık 
bürolarında çalıştı. 1974 yılında Türkiye’ye dönüş yapan 
Pekin, bir süre Aydın Boysan’la çalıştıktan sonra aynı yıl 
kendi ofisini kurarak mesleki çalışmalarına sürdürdü. Halen 
çalışmalarını kurucusu olduğu mimarlık ofisi çatısı altında 
sürdüren Pekin, Bursa Uludağ Üniversitesi, Yıldız Teknik 
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Viyana Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde atölye yürütücüsü ve jüri üyesi ola-
rak mimarlık eğitimine katkı sağladı. Çeşitli mesleki kurum 
ve derneklerin, kuruluşların, üniversitelerin düzenlediği 
çok sayıda konferans, söyleşi ve panelde davetli konuş-
macı olarak yer aldı. Yapıları ve projeleri, Türkiye mimar-
lık dergilerinin yanı sıra Avusturya ve Japonya gibi yaban-
cı ülkeler başta olmak üzere birçok yurtdışı mimarlık yayın-
larında basıldı. 1999 yılı “Türk Mimari Yıllığı” isimli alma-
nak çalışmasında iki yapısı yayınlandı. V. Ulusal Mimarlık 
Ödülleri ve Sergisi’nde (1996) Bodrum’da Konut eseriyle 

ŞEVKİ PEKİN’İN TEŞEKKÜR KONUŞMASI
Değerli misafirler, katılımcılar, Odamızın yöneticileri ve Seçici Kurul üyeleri. Herkese iyi 
bir akşam dilerim. Büromu kurduğum 1974 yılından, ilk defa Ulusal Mimarlık Sergisi’ne 
katıldığım 1996 yılına kadar, neredeyse tamamen kapalı bir sistem içinde mesleğim ile ilgili 
çalıştım. O yıl Oda’ya yolladığım 2 projeye, bu sergiyi bir yarışma / ödül alma kaynağı olar-
ak görmediğimi, benim de projelerimin Türkiye mimarlık ortamında yer almasından mutlu 
olacağımı belirttiğim bir metin eşlik ediyordu. Odamızın uzun yıllardır kesintisiz olarak 
devam eden bu önemli mimari çabası hem ülkemiz hem uluslararası mimarlık ortamında 
önemli bir yer edindi ve çok olumlu yönde ilerleyen gerçek mimari çalışmaların tanıtılması 
ve belgelenmesi açısından büyük faydalar sağladı. Gerçekleştirdiğim mimari işler ile ilgili 
yapılmış yayınların azlığına rağmen Seçici Kurul’un beni bu ödüle layık görmüş olması ve 
gurur okşayıcı raporu, beni çok sevindirdi. Kendilerine içten teşekkür ederim. Bu onura 
karşılık, 1966 yılından bugüne kadar yaptığım çalışmaları içeren arşivimin bir kopyasını 
Odamıza bir özel teşekkür ve katkı olarak sunmak isterim. Saygılarımla.

BAŞLICA YAPILARI
Çubuklu’da Yalı, İstanbul, 1976
Bodrum’da Konut, Muğla, 1985
Vakko Ek Tesisi, İstanbul, 1989
Tekstil Fabrikası, Çorlu, 1992
Atatürk Havalimanı’nda Kargo Yapısı, İstanbul, 1996
Altı Konutlu Yerleşim, Sapanca, 1999
Kocaeli Sanayi Odası ve Sosyal Tesisi, Kocaeli, 1999
Dört Konutlu Yerleşim, İzmit, 2001
Dikili’de Yazlık Konutları, İzmir, 2001-2003
Ahşap Heykel Müzesi, Değirmendere, 2002
Lastik Üretim Tesisleri, İzmit, 2002-2018
Ankara’da Avlulu Konut, 2007
TOSB Yönetim Merkezi, Gebze, 2007
Moskova’da İş Merkezi, 2007
Çandarlı Çiftlik Yapısı, İzmir, 2010
Behramkale’de Konut, Assos, 2013-2016 
Kıbrıs’ta Hastane, 2015
Kocaeli Sanayi Odası Yenileme Projeleri (yeni binalar) - 
 Ömer Pekin ile birlikte, 2018
Durusu Konut - Ömer Pekin ile birlikte, 2018 

Yapı Dalı’nda, Vakko Ek Tesisi ile Proje Dalı’nda, VII. Ulusal 
Mimarlık Ödülleri ve Sergisi’nde (2000) Kocaeli Sanayi 
Odası Sosyal Tesisi ile Yapı Dalı’nda, VIII. Ulusal Mimarlık 
Ödülleri ve Sergisi’nde (2002) Değirmendere Ahşap Heykel 
Müzesi ile Proje Dalı’nda ödüle layık görüldü. Yurt içinde ve 
yurt dışında gerçekleştirdiği mesleki çalışmaları 2007 yılın-
da Şevki Pekin Mimari Çalışmaları ismiyle kitaplaştırıldı.
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Okul Çalışmalarından, 1968-1975

İki Konutlu Yalı, Çubuklu-İstanbul, 1976

Yazlık Konut, Bodrum-Muğla, 1985

Çok Amaçlı Bina, Merter-İstanbul, 1989

Sosyal Tesis, İzmit, 1998

Yazlık Konut, Bademli-İzmir, 1992-2002

Fotoğraf ve Film Stüdyosu, Beşiktaş-İstanbul, 2000

Ahşap Heykel Müzesi, Değirmendere-İzmit, 2001

Dört Konut, İzmit, 2001

Fabrika Binası, İzmit, 2002

Yazlık Konut, Bademli-İzmir, 2003

Yazlık Konut, Bademli-İzmir, 2004 Kaplankaya Konut Topluluğu, Bozbük-Bodrum-Muğla, 2007

Yönetim Binası, Gebze, 2005

KSO Bina Yenilemesi ve İlaveleri, Kocaeli, 
2016 (Ömer Pekin ile)

Depo Binası, Çandarlı, 2009 Ara Güler Müzesi, Galatasaray-
İstanbul, 2016 (Ömer Pekin ile)

Konut ve Peyzaj Düzenlemesi, Asos-Çanakkale, 2016



“Türkiye’de biri ortak imzalı, üç kitabıyla tanıdığımız Sibel Bozdoğan 
2000’lerden itibaren Türkiye üniversitelerinin kadrolarında da yer alan, 
ancak daha çok MIT ve Harvard gibi saygın ABD okullarının mimarlık 
fakültelerinde kariyerini sürdürmüş olan bir mimarlık tarihçisidir. Özellikle 
Modernizm ve Ulusun İnşası adlı ufuk açıcı kitabı, Türkiye’nin erken 
Cumhuriyet dönemindeki mimarlık kültürünü zamanın ideolojik yönelim-
leri ve Avrupa’daki eşzamanlı eğilimler bağlamında derinlemesine inceleyen 
öncü bir çalışmadır. Türkiye mimarlık tarihi açısından Bozdoğan’ı ayrıcalıklı 
kılan onun ‘kültürler-arası’ bir bakış açısına sahip olmasıdır. Avrupa, 
Amerika, Akdeniz ve Ortadoğu mimarlığına ve kentlerine ilişkin birikimi, 
Türkiye mimarlığı üzerine değerlendirmelerini daha inandırıcı bir dünya 
çerçevesine oturtur. Çok sayıda makalesi ve birçok ödül almış kitaplarının 
yanı sıra ABD’deki önemli mesleki kurumlarda görevler üstlenmiştir. Sayın 
SİBEL BOZDOĞAN’a Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülü’nü vermek bizleri 
mutlu etmektedir.”
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 MİMARLIĞA KATKI DALI ÖDÜLÜ

SİBEL BOZDOĞAN

Alice Davis Hitchcock Kitap Ödülü, 2002

SİBEL BOZDOĞAN’IN TEŞEKKÜR KONUŞMASI
16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında “Mimarlığa Katkı Dalı Başarı 
Ödülü’ne layık görülmek, özellikle de daha önce Süha Özkan, İlhan Tekeli ve 
çok yakında yitirdiğimiz İnci Aslanoğlu gibi sevgili hocalarımın almış olduğu 
böyle değerli bir ödülle taltif edilmek, beni çok mutlu etti, gururlandırdı ve 
duygulandırdı. Beni önerenlere, Seçici Kurul üyelerine ve bütün Mimarlar Odası 
camiasına teşekkürlerimi gönderiyor, diğer ödül sahiplerini ve proje müelliflerini, 
en başta da “Mimarlığa Katkı” dalındaki “ödüldaşım” sevgili Ali Cengizkan’ı içten-
likle tebrik ediyorum.

Sedad Hakki Eldem ile, Yenikoy, 1986 Turgut Cansever ile, Anadolu Kulübü, 
Büyükada, 2002

“Gezi Paneli”, Center for Architecture, New York, 14 Kasım 2013 (AnthonyVidler, 
ElizabethAngell, Edhem Eldem ve Zeynep Çelik ile)
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“Mimarlık eğitimi, yazımı, yayımı ve mesleğin kurumsallaşmasında Türkiye’de 
az bulunur bir verimlilikle emek vermiş olan Ali Cengizkan’ı özellikle bir 
Ankara tarihçisi olarak tanırız. Özel ve kamusal arşivlerden bulup çıkardığı 
sayısız yazılı ve görsel belge ışığında, kentin Cumhuriyet dönemindeki 
serüvenini ilmek ilmek örmüştür. Bir kitap formatında değildir bu. Ancak her 
metin bir bütünün parçasıdır. Yaptığı işin çok somut olması, yazdıklarının 
da kalıcı olmasını ve güvenilir bir başvuru kaynağı olmasını sağlamıştır, 
sağlayacaktır. Oysa Cengizkan mimarlık üzerine kaleme aldığı çok sayıda 
makalesi ve yazdığı veya katkıda bulunduğu birçok kitabı yanında, aynı 
zamanda bir ozandır. Buradan yola çıkarak onun somut metinlerinin 
ardında şiirsel imgeler aramamız mümkündür. Ankara kentinin ve giderek 
her kentin geçmişinden kalan izler kolektif belleğimizde şiirsel bir tınıya 
dönüşüyordur belki de. Özellikle hoyrat bir silginin, izleri hızla ortadan 
kaldırdığı dönemlerde. Ali Hoca’nın ürettiklerine bakınca, bu kadar nite-
likli işin hayata nasıl sığdırılabildiğine şaşırmamak mümkün değil. Dersler, 
yayınlar, ellinin üzerinde lisansüstü tezin yönetimi, dekanlıklar, yarışma 
jürileri, mesleki örgütlerde faaliyetler, on yılın üzerinde süren saygın ODTÜ 
Mimarlık Fakültesi Dergisi’nin editörlüğü ve benzeri. Ancak kendisi çok 
ödüllendirilmiş de. Gecikmiş de olsa “Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülü”nü 
ALİ CENGİZKAN’a sunmak Seçici Kurulumuzu sevindirmektedir.”

ALİ CENGİZKAN’IN TEŞEKKÜR KONUŞMASI
XVI. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında Mimarlığa Katkı Ödülü’ne 
layık gören Seçici Kurul ve mimarlık camiasına çok teşekkür ederim. Ülkemizde 
her alanda bir değerler yıkımı sözkonusu, değerlere bizzat iktidar sahipleri 
tarafından, hemen her gün tasarlanmış birer karşı saldırı düzenleniyor. Bu 
yıkımın nüveleri hiç kuşkusuz yeni değil; suçlanacak olanlar yalnızca sapkın 
iktidarlar olamaz. Usul usul gelen kurumsal ve toplumsal değer yitiminde hepi-
miz pay sahibiyiz. “Yeni mimarlık” tanımlamasını yapan, neyin “yeni” olduğunu 
tarifleyemeyen; korunmaya değer yapılara tescil getiren, ancak bu “korunmaya 
değen değerlerin” ne olduğunu net olarak tanımlamaktan kaçınan bir toplumuz 
biz. “Dil bilincin aynasıdır”, deriz. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum, “Dil 
bilincin ta kendisidir!” Kavramlar, söylemler, giderek görüşlerimizin tümü, bilin-
cimizin kendisidir. Tarih, geçmişe mal olmuş olayların tatlı dilli dede tarafından 
anlatılan öyküsü değil bizatihi içinde yaşadığımız ve öz-bilinçli isek kavrayıp 
adlandırdığımız bir alandır. Tarih, içimizdeki zamanın, “şimdinin” ta kendisidir. 

 MİMARLIĞA KATKI DALI ÖDÜLÜ

ALİ CENGİZKAN
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 MİMARLIĞA KATKI DALI SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ VEHBİ KOÇ ANKARA 
ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ - VEKAM

“Verdiği burslar, sunduğu kütüphane ve arşiv olanakları ile araştırmacılara 
sağladığı kaynaklar, aralarında Ankara Araştırmaları Dergisi olmak üzere 
Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı yayınlar, ayrıca geliştirdiği, yürüttüğü 
ve desteklediği projeler ve düzenlediği bilimsel etkinliklerle Ankara ve 
çevresini konu alan toplumsal, ekonomik, kültürel, sanatsal ve mimari 
araştırma, çalışma ve uygulamaların gerçekleştirilmesine ve ilgili kurum-
lar, araştırmacılar ve toplumla paylaşılmasına öncülük eden; Ankara 
Keçiören’de, kentin ayakta kalan son örneklerinden olan tarihî bir bağ 
evini restore ederek koruyan ve araştırma merkezi olarak işlevlendiren 
Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi-VEKAM’a, mimarlık odaklı faaliyetleriyle Ankara’nın mimarlık 
mirasının araştırılması ve belgelenmesine sağladığı çok yönlü katkı nedeniyle 
Mimarlığa Katkı Dalı Jüri Özel Ödülü verilmiştir.”

VEKAM ADINA FİLİZ YENİŞEHİRLİOĞLU’NUN TEŞEKKÜR KONUŞMASI
Sayın Başkan, değerli katılımcılar; herhalde bugün bu ödülü alanlar arasında bizim 
kadar şaşıran olmamıştır. Çünkü hiçbir beklentimiz yoktu. Ne mimarız, ne proje 
ödülü için başvurumuz oldu, dolayısıyla geçen hafta Günkut Akın tarafından 
bilgilendirilince Mimarlar Odası’nın bu değerlendirmesi tüm arkadaşlarımı ve beni 
çok onurlandırdı, çok gurur verdi. Şu noktayı özellikle belirtmek isterim: Biz bu 
çalışmalarımızda Ankara araştırmacılarından büyük destek görüyoruz. Projelerini 
güvenip bize getiriyorlar, dergimize yazılarını gönderiyorlar, araştırma ödüller-
ine başvuruyorlar. Kütüphanemizi, arşivimizi, koleksiyonlarımızı kullananlara 
baktığımız zaman bunun yüzde 60’ını mimarlık, kent tarihi ve şehircilik alanlarında 
çalışanların oluşturduğunu görüyoruz. Ortak çalışmalarımızı sempozyum, sergi ve 
yayın yoluyla da duyurmak için özen gösterip farkındalık yaratmağa çalışıyoruz. 
Mimarlar Odası’nın verdiği bu özel jüri ödülü için bizi öneren ve kabul eden tüm 
Seçici Kurul üyelerine tekrar teşekkür ederim. Yeni güzel projeleri heyecanla bek-
liyoruz.
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“Nezih Eldem mimarlık uğraşını varoluşsal bir yoğunluğa taşımış ve kendini 
az bulunur bir cömertlikle mimarlığa adamıştı. Yaşamın tüm diğer alanları 
ikincildi onun için. Hep kendinle yarıştığı, kaçınamayacağı bir yetkinlik 
idealinin peşinde olmuştu. “Yetkinlik” sözcüğü, onu ve yaptığı her türlü 
işi tanımlayacak tek kavramdır. Nezih Eldem ister yapılar tasarlasın, ister 
öğrencilerine bilgi aktarsın, hep sıradan olanın ters ucunda bulunan nok-
taya kadar tırmandırmıştır uğraşını. Bu nedenle her yapısı ve her dersi 
benzersiz olmuştur. ‘Ben öğrencilerim için inşa ediyorum’ derken hedeflediği 
kitle, olasılıkla öğrencilerin çok ötesindeydi. Belki de o, vasatlık kültürüne 
karşı bir kavga veriyordu. Yaptığı işe sürekli sorular soran, eski zanaat 
ustaları titizliğiyle hiçbir ayrıntıyı eksik bırakmamaya çalışan, hesapsızca 
emek harcayan, önüne çıkan her tasarıma ilişkin her soruna müdahil olup 
peşini bırakmayan, yaman bir mimarlık ve aslında kültür savaşçısıydı o. Bize 
bıraktığı yapıların ve mekânların tarifsiz deneyimi onu bize hep hatırlatacak. 
NEZİH ELDEM’i saygıyla anıyor, kendisinin Türkiye mimarlığına olan büyük 
katkısının Mimarlar Odası Anma Programı çerçevesinde önümüzdeki iki yıl 
boyunca çeşitli yayın ve etkinliklerle gündeme getirilmesi, belgelenmeye ve 
değerlendirilmeye başlanmasına karar verildiğini duyuruyoruz.”

 ANMA PROGRAMI 2018-2020

NEZİH ELDEM (1921-2005)
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Proje aşamasında veya uygulanmış, iki yıllık nitelikli ürün toplamının önem-
li bir bölümünün bir araya geldiği Mimarlar Odası sergi ve ödül programına 
bu kez, son yıllara göre daha az başvuru olması rastlantısal bir durum değilse 
nedir? İlk aklıma gelen, en çok yapı inşa edilen coğrafyalardan birinde mimar-
ların binanın niteliğine ilişkin kararlarda sürecin dışında kalmaları, bu sürük-
lenmeye ve yapılan işe giderek yabancılaşmaları. Kurucu-özne-mimara nazar 
değdi. Son on yıllarda katlanarak artan büyük ölçekli yatırımlarda mimar her-
hangi bir teknik eleman durumuna itelendi. Oysa genellikle yüksek bloklar-
dan oluşan, kamusal ve özel toplu konut projeleri, hem mimarlar hem de için-
de barınacaklar için yepyeni bir yaşama açılabilirdi. Biliyoruz, hiçbir deneysel-
liğe izin vermeyen statükocu zihniyetin makro politikalarıyla yakından ilişkili 
bu. Bugün için olduğu kadar gelecek için de yazık tabii.

Yine de, Türkiye’de inşaat istatistiklerini şişiren bu konjonktürel mimarlık faa-
liyetinin dışında kalan bir grup kamu yapısının bu seneki başvurular arasın-
da olması sevindirici. Üstelik yarışma sonucu elde edilen müzeler, hükümet 
konakları, belediye binaları, üniversite kampüsleri için tasarlanmış yapılar 
oldukça fazla bir toplama varıyordu. Özellikle Kültür Bakanlığı’nın çok uzun 
bir aradan sonra giriştiği müze seferberliğinden haberdar olduk böylece.

Kamusal alan tasarımına ilginin artması da sevindirici. Kimi kez kentsel tasa-
rım ölçeğine varan düzenlemeler içeren kimi daha küçük alan parçalarıyla 
yetinen, ticaret işlevinden uzak duran, kentlilerin buluşma, karşılaşma yerle-
ri; bir arada olmanın deneyimine ilişkin bir farkındalığa olanak veren sessiz, 
açık mekânlar bunlar. Belki de atomize bireyler için geleceğe dönük kentsel 
toplumsallaşma nüveleri. Özellikle muhalif tarafta yer alan yerel yönetimlerin 
giderek kamusal alan üretimine daha fazla katkı yapması beklenebilir. Çünkü 
sonuçta insanların hayatına dokunan asıl politik girişim bu. Tabii Oda da bu 
gruba ayrı bir kategori açmayı düşünebilir.

Birden fazla proje veya yapıyla katılan kimi mimar(lar) için kişisel bir üsluptan 
söz edilebilir. Özellikle genç mimarlarda böyle karakterli bir tavrın ortaya çık-
ması sevindirici. İmge dolaşımının bu kadar hız kazandığı bir dünyada, ken-
dinden yola çıkan öznelerin artması gelecek için umut veriyor.

32 yıllık bir geçmişe sahip olan ve iki yılda bir ülkenin kalburüstü mimarla-
rını ve projelerini bir araya getiren Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık Sergisi 
ve Ödülleri’nin kurumsallığına en fazla katkı yapan şey, seçici kurulların her 
dönem farklı olmasına rağmen, sıradan olana ödün vermeyen bir tutarlılığa 
sahip olmasıdır. Bu durum Oda’nın olduğu kadar nitelikli katılımın, dolayısıy-
la iyi bir iş çıkarmak için verilen tasarım ve uygulama emeğinin de başarısıdır. 
Başvuruların bu yıl azalmasına rağmen, hâlâ mimarların kendileriyle yarıştık-
ları bir motivasyon sürüyor demek ki bir yerlerde.

Ödül alanlar dışında da yeterince nitelikli proje vardı bu 
yılki başvurularda. Muhtemelen bu durum önceki dönem-
lerde de böyleydi. Bunun yanında, her sefer olduğu gibi, 
ele aldığı konunun olasılıklarını yeterince kurcalama-
yan, bu açığı biçimin plastik etkisi veya dekorasyonla ört-
meye çalışan örnekler de yok değildi. Bir de binaları ve 
mekânları aydınlatma olanaklarının abartılı kullanımı söz-
konusu. Çoğu kez piyasaya verilen ödün olabilir bunlar. 
Ayrıca farklı kategorilerin farklı talepleri olduğuna yete-
rince dikkat etmeyenler de bulunmaktaydı, yapının çevre-
si üzerine verileri göstermeyen tekil objeler de. Ancak bu 
bağlamda, başvurular arasından yapılan seçimin ve ödül-
lerin eğitici bir işlevi olabileceğini düşünmek de mümkün.

Seçici Kurul’un üzerinde uzlaştığı isimlere bakarak, “Onur 
Ödülleri” diyebileceğimiz dört ödül sahibinin, Seçici 
Kurul’un mimarlığa bakışındaki ortaklığı da yansıttığı-
nı söyleyebilir miyiz? Kimi eğitici, kimi uygulamacı, kimi 
de mimarlık yazarı olan, bazen birden fazla uğraşı bir-
likte sürdürmüş bu dört isim, aslında kendi alanlarında 
kendileriyle yarışan, kendi çizgilerinde tutarlılığa önem 
veren, emek-yoğun bir tempoyla üreten veya üretmiş 
olan mimarlar. Bir de Seçici Kurul’un özel ödül verme-
yi kararlaştırdığı, kültürel mirasa ilişkin araştırmaları des-
tekleyen bir kurumun listede yer alması sevindirici olmuş-
tur. 2006’dan beri Anma Programı çerçevesinde, aramız-
dan ayrılmış ustalara verilen anı ödülü bugün ile gelecek 
arasına sıkışmış ve geçmişi bir fantezi alanına çevirmiş bu 
ülkede, Mimarlar Odası’nın kültürel belleğe sahip çıkma-
sının göstergesi. Yaptıklarını ve düşündüklerini kaydedip, 
geleceğe aktarmayınca, sessizce göçmüş usta kaybedilmiş 
oluyor. Ayrıca bu gidişle bina kayıplarını hatırlayacağımız 
bir kategori de gerekecek bize.

Son olarak ileriye dönük bir de eleştiride bulunmak isti-
yorum. “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” olarak tanımlanabi-
lecek ve çağdaş bir mimarımıza verilen ödül niçin Mimar 
Sinan’ın adıyla sunuluyor? Sinan’a karşı bir tepki değil bu 
söylenen. Ama onun adının yıpratılmasına karşı. “Ulusal 
Mimarlık Ödülleri Yönetmeliği”nin ilk iki maddesinden 
başlayarak, Sinan adının bu kadar çok tekrarlanması, bu 
prestijli mimarlık ödül programının çağdaş yönelimine 
uymuyor. Bu adı kim isterse alsın kullansın. Ne Mimar 
Sinan’ın, ne de Mimarlar Odası Ödülleri’nin ihtiyacı var 
böyle bir adlandırmaya.v

16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Üzerine

Günkut Akın  
Seçici Kurul Başkanı
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Mimarlar Odası’nın düzenlediği sergi ve ödül programı, 
son otuz yılda seçilen eserlerle ülkemizin en saygın mimar-
lık ödülü olmaya devam etmektedir.

16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nin Seçici Kurulu’na 
davet edilerek değerli üyelerle tanışıp birlikte çalışma fırsa-
tı bulduğum için Mimarlar Odası’na teşekkür ederim. Seçici 
Kurul’daki değerli akademisyen üyelerimizden ülkemiz 
mimarlık eğitimi ve pratiği ile ilgili deneyimlerini öğrenme 
fırsatım oldu, mimarlık üretiminin farklı yönüyle deneyim-
lerini aktardılar.

Çok uzun süredir yurt dışında mimarlık çalışmalarım olma-
sı nedeniyle, iş alanında uzak kaldığım ülkemizin, “bina 
yapmakla şehir olacağı” düşünülen, mimarının (hatta pro-
jesinin) nasıl elde edildiği bilinmeyen binlerce tanımsız, 
kentsel planlama ve yarardan uzak “yapılar”ın yanında; bu 
seçkiye katılımla yurt içi ve dışında hazırlanmış, yapılaşmış 
nitelikli projelerini / çalışmalarını sunan meslektaşlarıma 
çok teşekkür ediyorum.

Katılım sayısının iki yıl öncesine göre azalmış olmasının 
nedeni proje, yapı, koruma üretim sürecinin azalması ile 
açıklanabilir belki, ancak fikir sunumu dalı için sayıca çok 
az sunum gelmesi; fikrin sunumunda bile ilgi eksikliğinin 
olması üzücü olmuştur. Oysa kavramsal fikrin sunulmasın-
da, önerilmesinde çok zengin bir alanımız var.

Katılımdaki azalmanın nedenleri, ülkemizdeki mimarlık 
üretiminin elde edilme yöntemlerindeki sorunlar, yatırım 
sahiplerinin (kamu, özel, kurumsal şirket ve benzeri) yön-
tem belirlemedeki farklı tutumları ve hatta elde edilecek 
eseri “mimarsız” mutlak sahiplenme kararlılıkları, özverili 
çalışmanın sadece mimardan beklenmesi ve mimarın gere-
kirse karşılıksız üretme çabası olarak görülebilir. 

İki yıl sonraki başvurularda benzer bir azalma olmamasını 
diliyorum.Kentsel kullanım ve kamu yararına dönük proje-

lerin, kültürel etkinlik, sergi ve müze yapılarının sunulmuş 
olması gelecek dönemler için umut verici olmuştur.

Koruma dalında eserlerin azlığı, nasıl elde edildiği bilinme-
yen, uygulama doğruluğu sorgulanmadan yapılan, mima-
rı bilinmeyen restorasyon projelerinin yüklenici sorumlulu-
ğuna bırakılması nedeniyledir.

Kamunun kendi kararları ile programı bilinmeyen, yoğun-
luk ölçütü düşünülmeden önerilen ve onaylanan imar 
planı uygulamalarına bırakılmış olması nedeniyle, büyük 
ölçekli kentsel alanların yeniden işlevlendirme ile kamu 
yararı gözeten projeler, öneri fikir projesi kapsamı dışında 
yok denecek düzeyde kalmıştır.

Sunulan projelerin vaziyet planı, kentsel alandaki konu-
mu, ulaşım planı ve kentle ilişkisinin anlaşılması için proje 
tanıtımlarını sözel anlatımla desteklemek yerine; proje 
yalın, anlaşılır çizimlerle ifade edilmelidir. Başvuru önce-
sinde sunulacak eserlerden istenenlerin tanımında proje 
ve sunumun anlaşılır biçimde hazırlanması sağlanmalı-
dır. Sunumu nitel yeterlilikte olan projeler dışında sadece 
görsel renkli sunumlar ile desteklenen projelerin anlatımı 
yetersiz kalmıştır.

Uluslararası proje alanında iş üreten, sürdüren meslektaşla-
rımız vardır, ancak sayıca yeterli değildir. Bu konuda dene-
yimlerin paylaşıldığı, mimarlık ortamına gereksinim vardır. 
Çalışmalarını uluslararası norm ve koşullara uyumlu sür-
düren, üreten mimarların çoğalmasını önemlidir, gerekli-
dir. 16. dönemde katılım sayıca azalmış olsa da sunulan 
nitelikli mimarlık üretiminin gelecekte genç kuşak mimar-
larımızla süreceğine, uluslararası alanda da başarılı olacak-
larına inanıyorum.

Son olarak, “Mimar Sinan Büyük Ödülü” başlığı ile verilen 
ödülün, ortaklarından biri aramızdan ayrılmış olan diğer 
ortaklarına da verilebilmesi konusunun değerlendirmeye 
alınması ortak dileğimizdir. v

Saygınlığı Olan Bir Ödül Programı

Ziya Canbazoğlu 
Seçici Kurul Üyesi
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Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, ulusal ölçekte kendinden önce benzeri 
olmayan ve kendinden sonrası girişimlere de yol gösteren, ülkemiz mimarlık 
ortamı için köklü / derinlikli bir kurumsal sergileme ve ödüllendirme progra-
mıdır. Hemen her döneminde Türkiye mimarlık ortamının uygulanmış yapı-
lar, üretilmiş projeler, fikirler ve meslek alanının belleğindeki değerler ile bir 
bütün olarak temsil edildiği program, bu sene 32. yılını, 16. dönemini geride 
bıraktı. Burada programın önemli ve ayırt edici özelliği olarak “bir bütün ola-
rak temsil” ifadesinin altını çizmekte ve biraz açmakta fayda var. Öyle ki prog-
ram, sadece güncel somut mekân üretimleri olarak yapılar ve soyut düşünce 
izlerinin temsilleri olarak projeler-fikirler üzerinden değil; uzun erimde meslek 
ortamına gerek teorik gerekse pratik alanda katkılar sağlamış, önem ve değer 
arz eden kişilerin / kurumların belirginleşmesini sağlayan çok boyutlu özelli-
ği ile anlamlıdır, değerlidir.

Sergilerin, ödüllerin, yayınların ve etkinliklerin oluşturduğu bu çok boyutlu 
programda; sergiler, güncel mimarlık ortamına dair üretimlerin çeşitli ortam-
larda izlenmesine; ödüllendirmeler, düşünce ve uygulama alanındaki nitelik-
li çalışmaların teşvik edilmesine ve meslek alanına katkılarından dolayı kişi 
ya da kurumların onurlandırılmasına; yayınlar ve etkinlikler ise, tüm bu biri-
kimin belgelenmesine, yaygınlaşmasına ve sürece yayılan faaliyetler ile gün-
deme getirilerek paylaşılmasına olanak sağlamaktadır. Bu noktada programın 
yayınlar ve etkinlikler olarak tarif edilen, kitap-katalog çalışmaları ve Anma 
Programı etkinlikleri olarak varlık gösteren açılımının aksamaması, aksine bu 
açılımların her dönem daha da gelişerek ve çeşitlenerek varlığını sürdürme-
si oldukça önemlidir. Özellikle 2006 yılından bu yana programın geleneğin-
de var olan Anma Programı’nın geniş bir tabana yayılarak bir araya getiren ve 
yeniden düşündüren-anımsatan özelliklerinin meslek ortamı için değeri aşi-
kardır.

Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri programına dair değinilmesi gereken diğer 
bir konu ise ödüllendirme meselesidir. Programı ve dolayısıyla bütünü oluştu-
ran bu önemli bölümün, meslek alanında elemeyi önplana çıkaran bir süreç 
ya da bir yarışma olarak algılanmaması ve dahası bu şekilde anılmaması gere-
kir. Aksine, ödüllendirme, sahip olduğu ve atfettiği değer ile özendirmeye, 
temsil etmeye ve onurlandırmaya dair bir seçki olarak tarif edilmeli ve bu 
şekilde algılanmalıdır. Programın ismindeki yeri ve geleneğindeki değeri dik-
kate alındığında bu durumun belirtilmesinin önemli olduğu görüşündeyim.

Buraya kadar Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri programının daha çok gele-
neğine dair tariflere ve değerlendirmelere yer vermeye ve programın bütünü-
ne ilişkin bir çerçeve çizmeye çalıştım. Şimdi ise programın bu dönemine dair 
düşüncelerimi paylaşmak isterim.

Öncelikle programa katılım, bu katılımın genel niteliği, üretimlerdeki çeşit-
lilik ve farklı kentlerdeki üretimlerin temsil edilebilmesi, programın Türkiye 
mimarlık ortamının geneline dair bir fikir oluşturabilmesi açısından önemli-
dir. Bu anlamda katılıma bakıldığında her ne kadar geçmiş dönemlere göre 

sayıca bir azalma görülse de, katılımın genel nitelik düzeyi 
olumludur. Bu noktada, programa katılıma dair bir özde-
netim mekanizmasının varlığından ve birçok üretimin bu 
özdenetim süzgecinden geçerek sergiye katıldığından 
söz etmek mümkündür. Bu durum, serginin genel mima-
ri düzeyini belirleyen doğal bir süreç olarak tarif edilebi-
lir. Dolayısıyla dönem sergisi, gündelik hayatta, toplumsal 
anlamda algılanan mimari niteliğin çok üzerinde bir kesi-
ti temsil etmektedir. Her ne kadar sergi, temsil edilen nite-
liğin, genele oranla çok az olduğu gerçeğini unutturma-
sa da, yine de umut verici... Diğer taraftan mekânsal üre-
timlerdeki tipolojik-işlevsel çeşitlilik ve farklı coğrafyalar-
da üretilen projelerin / yapıların varlığı ile serginin gene-
le dair izlenimi ve farkındalığı oluşturabilecek kapsayıcı 
özelliği bu dönemin içeriği üzerinden rahatlıkla gözlene-
bilmektedir.

Bir başka açıdan serginin bütününe bakıldığında, bir üret-
me alanı olarak yarışmaların, gerek proje gerekse yapı 
olarak ortaya koyduğu üretimler ile programa ve gün-
cel mimarlık ortamına, nitelik anlamında katkıları gözden 
kaçmamaktadır. Geçmişte yarışma üretimlerinin daha çok 
proje dalında gözlenen nitelikli katkısının, bu dönem yapı 
dalındaki varlığı ve sahip olduğu düzey ile bütüne etki-
si sevindiricidir. Yanı sıra, yarışmaların uygulama alanın-
daki etkinliği, Türkiye mimarlık ortamı için de önemli bir 
kazanımdır. Özellikle kamu yapılarının üretilme sürecinde 
var olan ve ne yazık ki her geçen gün artarak olağanlaşan 
“yoksunluk durumu” karşısında, nitelikli üretimlerin varlı-
ğı ve temsili şüphesiz oldukça değerlidir.

Son olarak, başta da tarif etmeye çalıştığım, Ulusal Mimarlık 
Sergisi ve Ödülleri programının meslek alanında kabul 
gören saygınlığına ve meslektaşlarımızca programa atfedi-
len değere değinmekte fayda var. Bu anlamda sergi açılı-
şı ve ödül törenine geri dönmek ve iki ifadeye yer vermek 
istiyorum. İlki, Yapı Dalı Ödüllerinden Yapı Kredi Kültür 
Sanat binası müellifi Ertuğ Uçar’ın ödül endüstrisine yaptı-
ğı eleştirinin ardından, bu ödülün değerine atıfta buluna-
rak, “Şimdi biz de bir ödül aldık diyebiliriz artık…” ifade-
si; diğeri ise, Mimar Sinan Büyük Ödülü’nün bu dönemki 
sahibi Sayın Şevki Pekin’in bu ödüle değer görüldüğünü 
öğrendiği zaman hissettiklerini tarif ederken “Sevinçten, 
koşarak dizlerimin üzerinde kaymak istedim” ifadesi. Her 
iki içten paylaşım da programa dair kurmaya çalıştığım 
çerçeveyi ve altını çizmeye çalıştığım değeri son derece 
etkili bir biçimde ortaya koymaktadır. v

Bir Bütün Olarak Temsil

Ferhat Hacıalibeyoğlu   
Seçici Kurul Üyesi
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Bu serginin Seçici Kurul üyesi olarak davet edilmek beni 
hem onurlandırdı hem de korkuttu doğrusu. Ciddi bir 
sorumluluk alarak belli bir seviyenin üzerinde üretilmiş 
eserlerin “seçenlerinden” birisi olmak proje yarışma jürili-
ğinden farklı bir durumdu. Zaten kategorik olarak da aynı 
şey değil. Hatta yarışma jürisi olmak daha kolay kimi açı-
lardan. Oysa burada işler farklı. Birbirinden farklı tipolo-
ji, ölçek, program ve konularda üretilmiş eserleri değer-
lendirmek tabiri caiz ise ateşten gömlek giymek misali. 
Tören bitip süreç tamamlansa bile işinizin tam bitmediği-
ni biliyorsunuz, bir de genel değerlendirme yazısı yazmak 
gerekiyor. Peki ne yazmalı? Geçmiş dönemlerde Seçici 
Kurul üyelerinin yapmış olduğu yorum ve yazıları oku-
yunca aynı değerlendirmelerin bu dönem için de geçerli 
olduğunu fark ediyorsunuz. Nitelikli mimarlık ürünlerinin 
sayısının aynı dönemde ülkede alınan ruhsat sayısı ile ters 
oranda gittiği bir ortamda, sergiye gönderilen çalışmala-
rın Seçici Kurul üyeleri olarak bizi zorlaması elbette güzel. 
Keşke daha çok zorlansak diyorum. Bu arada “nitelik” 
üzerinde zaten mutabık olduğumuzu varsayıyorum. Acar 
Avunduk’un 2016 dönemi için yaptığı değerlendirmeyi, 
yine aynı dönemde Arman Akdoğan’ın sergi ve programın 
mimarlık ortamına neler kazandırmakta olduğuna dair 12 
maddelik özetini okumak yeterli olabilir. Bu dönem katı-
lım sayısının önceki yıllara göre artmasını beklerken azal-
ması üzücü. Diğer yandan katılan projelerde, uluslararası 
platformlarda bizi heyecanlandıran çalışmaların seviyesi-
nin yakalanması motive edici. Bir de mimarların kendileri-
ni doğrudan aday göstermeden başkalarınca aday gösteri-
lebilmeleri daha heyecanlı ve anlamlı olur diye düşünüyo-
rum. Bunlar değişik şekillerde daha önce de ifade edilmiş 
düşünceler. Burada biraz farklı bir kanaldan gitmek iste-
dim. Ama bu da bir yineleme olabilir, bilemiyorum. Fırsat 

bu fırsat, bu tür sergiler ve ödüller üzerine düşüncelerim-
den bahsetmek istiyorum biraz.

Özellikle 2000’li yıllardan sonra mimarlık alanında üreti-
len çalışmalara ödül verilmesi, bunların sergilenmesi ve 
bir yayın haline dönüşmesi sürecinin farklı kategorilerde 
ve platformlarda giderek artan bir hızla gerçekleştiğiniz 
görüyoruz. Bir yıl içinde ardı ardına sıralanan organizas-
yonlar muhtelif: 40 yaş altı genç mimarlar, emlak piyasa-
sının aktörlerinin düzenlediği sergiler ve ödüller, öğrenci-
ler kategorisinde verilen ödüller, işverenlere verilen ödül-
ler… Sorun şu ki bu tür etkinliklerin itibar kazanmaları, 
gelenek halinde gelmeleri vakit alıyor, bazen garantisi de 
yok. Prestijleri de aynı değil. Diğer yandan hepimiz biliyo-
ruz ki her şeyin metalaştırıldığı, PR departmanlarının coş-
turduğu, bunu da doğal olarak kapitalist ilişkilerin yöntem-
leri ile hayata geçirdiği bir mimarlık ortamından bahsedi-
yoruz. Konuya böyle yaklaşınca “ödül al da nereden olur-
sa olsun!” noktasına gelinebiliyor. Bu mecralarda etkin bir 
şekilde yer ve sonuç almanın elbette bir mimarın tanınırlı-
ğını artırdığı, müşterisi veya potansiyel müşterileri ile olan 
ilişkilerini şu veya bu şekilde olumlu etkilediği söylenebi-
lir. Ancak, bu yoğun ve gürültülü, kimi zaman da masraf-
lı sergi ve ödüller dünyasında bazı gelenekleşmiş olanları 
var ki orada işleri ile sergilenmek, hele hele bir de ödüle 
değer görülmek icra ettiğiniz mimarlık faaliyeti ile ilgili his-
siyatınızı “diğer” organizasyonlara kıyasla daha fazla etkili-
yor. Bu bir gerçek. İşte Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri 
bunların başında gelenlerden. Tören sırasında ödül alır-
ken konuşma yapan, tecrübeli meslektaşlarımızın sesinde-
ki titreyiş de bunun güzel bir kanıtı bence. Meslek odamı-
zın istikrarlı bir şekilde özenle yürüttüğü ve gelenekleştir-
diği sergi ve ödül programının saygınlığını artırarak devam 
ettirmesini diliyorum. v

Sergilenmenin ve Ödül Almanın Dayanılmaz Cazibesi Üzerine

Cem İlhan 
Seçici Kurul Üyesi



Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nin bir yarışma olmadığını unutmamak 
gerek. Ödül programı, özünde, güncel mimarlık pratiğini örnekleyen bir yapı 
ve proje seçkisi; farklı mimari programlar ve bağlamlar için üretilmiş fikir ve 
uygulamaları bir arada görme fırsatı yaratan, son iki yılın mimarlık ortamına 
dair doğaçlama bir çerçeve. Bir yönüyle epeyce esnek sınırlar içeren bir pay-
laşım ortamı, zira gönderilen çalışmalar, müelliflerin kendi tercih ve öncelikle-
rine göre düzenlemiş içerikler üzerinden yapılıyor; kimi örnekte metinler gör-
seller kadar önemseniyor, kimilerinde az yer buluyor, yapıların fotoğrafları, 
projelerin 3 boyutlu görselleştirmeleri ön planda sunuluyor. Bir eser iki pafta, 
bir diğeri daha fazla pafta ile anlatılıyor. Seçici, sadece gönderilen eserlerin 
bağlam, program ve mimari tasarım açısından, tabir-i caizse, bambaşkalığı ile 
değil bu eserlerin mimari temsiliyet biçimleri ve içerikleri ile de bir karşılaşma 
yaşıyor. Bu sunumlar arasından “bağlamına”, “yer”e, “zaman”a ve “yapı”ya ait 
söylemlerin olgunlaşmış, inceltilmiş, tutarlı ve özgün yorumlarını temsil eden 
bir grubu, şartname ile belirlenmiş sayıda örnekliyor.
 
Bir sonraki iki yıl boyunca ülkeyi ve yurtdışını turlayan ödül grubu ve eser-
lerden oluşan bu seçki mimarlık izleyicileri ile farklı ortamlarda buluşuyor ve 
bir nebze de olsa, bir tartışma ve eleştiri zemini oluşturma potansiyeli taşıyor. 
Banallik, tekdüzelik, taklit ve sıradanlık arasında bir yerlerde duran, “özgün-
lük”, “bağlam”, “zaman” ve “yer” gibi yaratıcı süreçleri tetikleyen temel düşün-
me kavramlarından nasiplenmemiş, kimlik yoksunu yapılar ve kentsel alan-
larla çevrelendiğimiz gerçeği karşısında bu ödül programıyla önümüze seri-
len, belirli niteliklere sahip çalışmalar, bu anlamda hem sevindirdi hem de 
ödül programı geleneğinin değerini anımsattı. Şüphesiz, ödül programının 
mimarlığın güncel durumu hakkında ne derinlikte veya kapsamda bir bilgi, 
eleştiri ve diyalog zemini oluşturduğu tartışılabilir. Bu ortam sergiyi izleyen-
lerin veya ödüller üzerine çeşitli mecralarda görüş bildirenlerin paylaşımla-
rıyla sınırlı kalabilir, daha geniş platformlara dönüşemeyebilir. Örneğin, aklı-
mıza, “Geçmiş yıllardan hâlâ akılda kalan, magazinel içerikli olanlar dışında, 
hararetli tartışma/lar var mı?” sorusunu getirebilir. Türkiye’de mimarlık eleşti-
risinin sadece birkaç meslektaşımızın uğraşı alanı olduğu, eleştiri ve tartışma 
ortamının gelenekselleşmediği ve oldukça kısıtlı mecralarda (örneğin, günlük 
gazete gibi yaygın basılı medya organlarında hemen hemen hiç yer almadığı) 
sınırlı bir izleyici tarafından takip edildiği durumu göz önüne alınırsa, her ödül 
sergisinin aynı zamanda bir tartışma, araştırma ve belgeleme ortamı olduğu, 
ödül programının sadece ikişer yıllık zaman dilimlerinin çok çeşitli mimar-
lık üretimlerini kayıt altına almadığı, bu kayıtların güncele ve / veya geçmişe 
dönük olarak yapılacak dönem analizleri, durum tespitleri ve tarih yazımları 
için bir veri oluşturduğu da pekala düşünülebilir. Bu birikim, ödül programı-
nın “Türkiye’de mimarlık mesleğini ve kültürünü geliştirme” hedefiyle örtüşe-
bilecek olası başka çalışmalara, örneğin, mimarlık üretiminin tarihsel / zaman-
sal durumlarını irdelemek isteyenler için, mimarlık pratiği içindeki dönemsel 
eğilimler, alternatif yaklaşımlar, mimarlık üretim ortamı ve koşulları, yapı elde 
etme, projelendirme ve uygulama yöntemleri ve süreçleri, bu süreçlere kamu 
ve özel sektörün katkısı, yatırımcı-işveren-mimar-uygulayıcı-kullanıcı ilişki-
leri, yüceltmeler veya indirgemeler ve politik, ekonomik, sosyal ve teknolo-
jik konjonktürler karşısında mimarlık ortamının ve aktörlerinin aldığı tavırlar 
gibi sayıca artırabilir çeşitli temalar üzerinden çerçevesi çizilebilir bir başlan-
gıç altığı sunabilir. 

Nitekim, ödül programına bu yıl gönderilen eserlerden 
oluşan sergi aracılığıyla da bazı gözlemler yapma fırsa-
tı oldu. Örneğin, hem ödül alan yapılar ve projeler hem 
de sergilenen eserler arasında, kamu eliyle projelendirilen 
ve / veya uygulanan hizmet binası ve kentsel alan düzen-
lemesi gibi daha alışıldık işlevli projelerin yanı sıra müze, 
kültür merkezi ve spor merkezi gibi yapıların da epeyce 
yer aldığı görüldü. Kamusal kullanımlı yapılar ödül seçki-
sinde öne çıktıysa da değerlendirilen eserlerin işleve göre 
dağılımında sırasıyla ofis ve ticari kullanımlı yapılar, konut 
siteleri, küçük ölçekli konutlar, kültür merkezleri, müze-
ler ve eğitim yapıları sayıca daha çok temsil edilmiş olarak 
gözükmekte. Sayıca az temsil edilenler arasında ise ula-
şım, ar-ge ve araştırma ve rekreasyon yapıları yer almak-
ta. Konut işlevi olan çalışmalar, her yıl olduğu gibi bu yıl 
da sayıca en fazla temsiliyeti olan yapı ve proje grubu. 
Öte yandan, vakıf üniversitesi ve özel okul enflasyonunun 
yaşandığı bir dönemde eğitim yapılarının veya projeleri-
nin bu yılın sergisindeki görece azlığı kadar ödül grubun-
daki yapılar ve projelerin belli başlı büyük kentler dışına 
çıkmış olması da dikkate değer. Fikir projelerinin sayısın-
daki şaşırtıcı azlık bu yıl için de geçerli. Mimarlık ve kent-
leşme gündeminin bu denli yoğun ve kontrolsüz gelişti-
ği ve üzerine düşünmek ve fikir geliştirmek için bol mal-
zeme ürettiği bir ülkede mimarlık hakkında herhangi bir 
“şey” söylemek konusunda sessiz kalınması düşündürü-
cü. Belki de bu sessizlik, içinde bulunduğumuz döneme 
ait bir duygu ve düşünce biçimi; bir “zeit-geist” durumu. 

Sunumlara ilişkin bahse konu edilebilecek iki kişisel göz-
lem ise; proje kategorisine gönderilen ve gerçekliği sorgu-
latacak oranda canlandırılmış ve peyzajlandırılmış proje 
örneklerinin, bu yıl gelen toplam eser sayısı içinde nis-
peten daha az olması ve bazı örneklerde bağlama iliş-
kin bilgilerin yer almayışı. Plan ve kesit çizimlerinde izle-
nen daha teknik ve yalın gösterimler karşısında aşırı işlen-
miş, renkli / yeşil 3 boyutlu ifadeler, amaçlandığı gibi, dik-
kat çekiyor. Bu “tablo” anlatımların, mimarlığın geleneksel 
ifade biçimi olan teknik çizimleri giderek daha yaya bırak-
tığı ise malum, kimi çalışmada vaziyet planının yer alma-
yışı belki de bu değişimin bir diğer göstergesi. 

Son söz olarak bu yıl, çalışmaları mimarlık tarihi araştır-
maları üzerine yoğunlaşan, eğitim ve yaşamlarının önem-
li bir kısmını Ankara’da şekillendirmiş / sürdüren iki aka-
demisyen ile Ankara merkezli bir araştırma kurumunun 
ödül almış olmasını özellikle anlamlı buluyorum. Nice 
Cumhuriyet yapısı ve modern mimarlık örneğini yıkımlar-
la kaybetmiş bir başkentin ve ülkenin mimarlık tarihini, bu 
üç ödül sahibinin inatla yazmaya ve belgelemeye devam 
edeceklerini biliyoruz…v

Tartışma, Araştırma ve Belgeleme Ortamı Olarak Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri

Lale Özgenel   
Seçici Kurul Üyesi
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ÖDÜLLER

YAPI DALI ÖDÜLÜ
DİYARBAKIR YENİŞEHİR BELEDİYESİ, Yenişehir-Diyarbakır
Semra Uygur, Özcan Uygur

YAPI DALI ÖDÜLÜ
YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ, Beyoğlu-İstanbul 
Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğ Uçar 

YAPI DALI ÖDÜLÜ
TEKNOPARK İSTANBUL YÖNETİM VE AR-GE YAPISI, 
Pendik-İstanbul 
Nurbin Paker, Hüseyin Kahvecioğlu  

PROJE DALI ÖDÜLÜ
SAMSUN ARKEOLOJİ MÜZESİ, İlkadım-Samsun
Alişan Çırakoğlu, Ilgın Avcı  

PROJE DALI ÖDÜLÜ
TURGUTREİS YAŞAM MERKEZİ, Bodrum-Muğla
Yakup Atıl Beçin   

FİKİR SUNUMU DALI ÖDÜLÜ
ZENOTOPİA
Ömer Yeşildal   

YAPI / KORUMA DALI ÖDÜLÜ
MÜZE, SALON VE SÜİTLER, Uçhisar-Nevşehir
Aslı Özbay   

YAPI / ÇEVRE (Kamusal Alan Tasarımı) DALI ÖDÜLÜ
BOSTANLI YAYA KÖPRÜSÜ VE GÜN BATIMI TERASI, Karşıyaka-İzmir
Evren Başbuğ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi

FİKİR SUNUMU DALI ÖDÜLÜ
HATAY BÖLGESİ KENTSEL TASARIM VE FİKİR PROJESİ
Abdurrahman Çekim  
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“Konumlandığı çevrenin iklim koşullarını gözeten hassasiyeti, bu hassasiyet üzerinden gelişen boşluğun mekân ve kütle 
biçimlenişindeki etkisi ile yatayda ve düşeyde yaratılan mekânsal zenginlik, cephe karakterinde yapısal elemanların vurgusu ve 
malzeme tercihlerindeki tavrı ile iç-dış mekân algısında oluşturulan tutarlı mimari sözü ve genel anlamda kamu yapılarının 
yerleşik üretilme biçimine getirdiği nitelikli önerme nedeniyle…”

Proje Grubu   Necati Seren, Güliz Erkan, Emine Kirman, Hüseyin Atakan, Ebru Can Bilhan
İşveren    Diyarbakır Yenişehir Belediyesi
Yapımcı   İzka Gayrimenkul ve Biroğlu İnşaat İş Ortaklığı
Statik    Danyal Kubin - Prota Mühendislik
Mekanik    Hakan Yazman - Yazman Mühendislik
Elektrik    Kemal Ovacık - Ovacık Mühendislik
Peyzaj Tasarımı   Can Kubin Promim Çevre Düzenleme
Proje Tarihi   2012-2013
Yapım Tarihi   2013-2016
Toplam İnşaat Alanı  9.893 m²
Fotoğraflar  Cemal Emden
İletişim   www.uygurmimarlik.com.tr

 YAPI DALI ÖDÜLÜ

DİYARBAKIR YENİŞEHİR BELEDİYESİ
Yenişehir-Diyarbakır

SEMRA UYGUR, ÖZCAN UYGUR

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi’nin yeni binasının projesini belirlemek üzere 2005 yılında açılan ulusal mimari yarışma sonucunda kazanan 
ekip Uygur Mimarlık olmuştur. Ancak 2012 yılına kadar olan gelişmeler sonucunda hem projenin içeriğinin hem de arsasının belediye 
tarafından değiştirilmesi üzere yeni arsaya ve ihtiyaçlara göre yeniden kurgulanan proje 2016 yılında hizmete açılmış ve şu an kullanılmaktadır. 
Üç katlı kare planlı yapının tasarımında temel prensip, belediye binasının halkın evi olarak kullanımını sağlamaktır. Bunun için zemin kat 
eyvan tipolojisinden yorumlanarak kurgulanmış, oluşan avluda vatandaşların serbestçe dolaşabilecekleri sosyal alanlar konumlandırılmıştır. 
Çapraz şekilde açılan zemin kattaki açık alanın doğu tarafında çok amaçlı bir konferans salonu yer alırken, vatandaşların günlük işlemlerinin 
yapıldığı belediye birimleri bu boşluğun batısında kurgulanır. Bu işlevler konumları ile hem gölge hem de hava dolaşımını sağlayan galeri 
boşlukları sayesinde zengin bir mekânsal deneyim sunmaktadır. Zemin katta, eyvan formundan evrilen avludaki sığ havuz ise bu mekânın 
mikro-klimasına olumlu etki eden hem görsel hem de işlevsel bir eleman olarak tasarlanmıştır.
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“İstanbul’un tarihî kentsel akslarından olan ve bitişik yapı düzeninin kentsel mekânı ve kamusal alanı bir yaya koridoru olarak 
sınırladığı İstiklal Caddesi’nin genişleyerek meydanlaştığı bir noktada yer alan yapı, meydana sunduğu şeffaf cephe, bu cephenin 
arkasında yer alan ekspoze sirkülasyon ögesi ve mekânsal hacim ve katlara yayılan kültür ve sanat odaklı mekânları ile; cad-
denin ve yapının dinamizmini buluşturarak, kentsel mekân ve yapı arasında sinerji oluşturan bir mekânsal ve görsel süreklilik 
yaratması; meydan cephesini kente açılan bir kapı olarak yorumlayarak yapının kamusal kullanımını özendiren ve kentsel ölçekte 
sosyal çekim oluşturan mimari tavrı; “kent” ve “zemin kat” ilişkisini genişleterek üçüncü boyuta taşıması ve düşey yaya hareketini 
tarihî caddenin farklı açılardan ve yükseltilerden deneyimlenmesine olanak verecek şekilde ele alması; kent genelinde, mekânsal ve 
işlevsel programını yoğunlukla zemin katta ve yatay ilişkiyle caddeye açan kültür yapılarına bir alternatif olarak, düşeyde de kentle 
ilişkilenen bir yapı arayışını temsil etmesi nedeniyle…“

Proje Grubu   Onur Akın, Tuberk Altuntaş, Ethem Aybar, Hande Ciğerli, Alev Dağlı, Gökçen Erkılıç, Avşar Karababa, Müge Kuzubaşıoğlu,   
   Serhat Özkan, Pınar Sönmez, Nazlı Tümerdem, Mert Üçer, Mert Velipaşaoğlu, Yiğit Yalgın, Emrah Yergin
Danışmanlar   Duyal Karagözoğlu (Akustik), Etik Mühendislik (Yangın)
İşveren    Yapı Kredi Bankası    
Yapımcı   Ark İnşaat
Statik    Ar-Çe Mühendislik
Mekanik    Okutan Mühendislik
Elektrik    Promer Mühendislik
Aydınlatma   Ukon Aydınlatma
Yönlendirme Tasarımı Koray Özgen
Proje Tarihi   2011
Yapım Tarihi   2017
Toplam İnşaat Alanı  5.000 m²
Fotoğraflar  Cemal Emden
İletişim   www.teget.com

 YAPI DALI ÖDÜLÜ

YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ 
Beyoğlu-İstanbul

MEHMET KÜTÜKÇÜOĞLU, ERTUĞ UÇAR 

İstiklal Caddesi, geçmişindeki çöküş-yükseliş dönemlerini de akılda tutularak; 20. yüzyıl başından günümüze dek nitelikli yapıların dokuduğu, 
hâlâ ve yeniden içerik üretebilecek bir “kent parçası”. Uzunluğu iki kilometreyi bulan, yer yer eni on beş metreye dek daralan bu kanyon, 
içindeki binlerce insanın devinimiyle özgün bir mekân deneyimi sunuyor. Bu, dar cephelerine karşılık arka sokaklara uzanan bina derinlik-
lerinin imkan verdiği fakat üst katlara çıktıkça tenhalaşan, caddeyle bağı kopan ve dolayısıyla zemin kata hapsolan bir deneyim. Galatasaray 
Meydanı’nı tutan YKKS, tam bu noktada önem kazanıyor. Tünel ve Taksim Meydanları arasında kıvrılarak uzanan İstiklal Caddesi’nin dar 
kesiti bu yapının önüne gelince açılıyor; meydan binayı, bina meydanı kuruyor. YKKS, zemine hapsolan deneyimi, meydandan binaya 
aktarıyor; bir başka deyişle bina meydanın devamı haline geliyor.
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 YAPI DALI ÖDÜLÜ

TEKNOPARK İSTANBUL YÖNETİM VE AR-GE YAPISI 
Pendik-İstanbul

NURBİN PAKER, HÜSEYİN KAHVECİOĞLU 
“Kütle geometrisi, mekân kurgusu ve malzeme kullanımındaki duru, yalın ve tutarlı mimari tavrı, sahip olduğu yapı tektoniğinin ayırt 
edici ve güçlü imgesel niteliği ve temsil ettiği incelikli rasyonel mimari dil nedeniyle…“

Proje Grubu   M. Cem Altun, Melis Nur İhtiyar, Elçin Kara, Seda Sultansu, Gülin Kara, Sibel Ürem, Özen Aksu, Ayşegül Taşkın, Mine Koyaz,  
   Merve Deniz Efe
Yardımcılar   Henrik Schulte, Mehmet Gören, İbrahim Tolga Han
Danışmanlar  Bahar Aksel Enşici (Kentsel Tasarım), Oğuz Cem Çelik (Taşıyıcı Sistem)
İşveren    Teknopark İstanbul A. Ş.
Yapımcı    Haldız İnşaat A. Ş.
Statik    Özcihan Mühendislik
Mekanik   Tanrıöver Mühendislik
Elektrik    Cedetaş Mühendislik
Peyzaj Tasarımı  CEY Peyzaj
3D Modelleme  Artı Eksi Sıfır Mim.Ltd.Şti.
Fotoğraf   Cemal Emden

İçinde yer aldığı Teknopark İstanbul alanında farklı mimari özelliklere sahip yapılar arasında, yönetim yapısının ayırt edici, güçlü bir imgesel 
niteliğe sahip olması hedeflenmiştir. Bu ayırıcı özellik binanın kitle geometrisine yapılan basit ama etkili bir müdahale ile sağlanırken, rasyonel 
ve işlevsel gerekliliklerle dengeli “ikonik” bir yapı elde etmek amaçlanmıştır. Bina, farklı içerik ve büyüklükteki Ar-Ge firmalarına evsahipliği 
yapmak üzere değişik olasılıklara imkan tanıyan bir temel mekânsal modülasyon üzerine kurgulanmıştır. Kitle merkezinde oluşturulan düşey 
boşluk, doğal aydınlatma ve havalandırma olanağı yaratmaktadır. Cephelerin çift çeperli yapısı, günışığından yararlanma ve aynı zamanda 
güneş kontrolü sağlama gibi işlevlerin yanında, mimari dilin ve imgesel özelliğin en önemli unsurudur. Doğal iklimlendirme ve günışığından 
yararlanma gibi olanakların, enerji etkin bir yapı elde etmenin ötesinde, kullanıcılar için psikolojik etkenler açısından da olumlu yansımaları 
olacak bir iş ve yaşam çevresi oluşturacağı öngörülmüştür.
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BOSTANLI YAYA KÖPRÜSÜ VE GÜN BATIMI TERASI 
Karşıyaka-İzmir

EVREN BAŞBUĞ ve  İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

“İzmir kıyı kuşağı liman merkezli kente bakan, iki yüzünden son otuz yıldan bu yana gelişmesi ile büyüyen Bostanlı kentsel gelişme 
bölgesi kıyı kamusal alanının gerek yaya köprüsü ile ulaşımının gerek gün batımı zamanının izlenmesinde yayaya özgü kullanımının 
başarılı çözümü nedeniyle…“

Proje Grubu   Hüseyin Komşuoğlu, Umut Başbuğ, Can Özcan, Dilşad Kurtoğlu, Oğuzhan Zeytinoğlu, Cemal Coşak, Mustafa Şahin, Korhan  
   Şişman, Hülya Arkon, Hasibe Velibeyoğlu, Aylin Göknur, Önder Tın, Nergiz Yiğit, Elçin Oray Karadeniz, Okan Kızılyıl, 
   Alişer Parlak
Danışman  Mehmet Kütükçüoğlu (Teğet Mimarlık)
İşveren    İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yapımcı   Ladin İnşaat
Statik    Necati Atıcı
Mekanik    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü / Kıyı Tasarım Ofisi
Elektrik    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü / Kıyı Tasarım Ofisi
Proje Tarihi   2014
Yapım Tarihi   2016
Fotoğraflar  ZM Yasa Mimari Fotoğraf
İletişim   www.steb.co

Bostanlı Yaya Köprüsü ve Bostanlı Gün Batımı Terası, “İzmirDeniz” kıyı yenileme projesi kapsamında Studio Evren Başbuğ Mimarlık 
tarafından tasarlandı. İzmir Karşıyaka’da, Bostanlı Deresi’nin körfeze aktığı noktada, kıyı formu ve sahip olduğu kentsel hafıza itibariyle old-
ukça özel bir konuma güçlü biçimde tutunan bu iki mimari tasarımın birbirlerine referanslı pozisyonları ve yakınlıkları, bütünleşik bir yeni kıyı 
odağı yaratmalarını sağladı. Alan, Temmuz 2016’daki açılıştan bugüne geçen kısa zamanda Karşıyakalıların ve İzmirlilerin çok benimsedikleri 
ve severek kullandıkları bir kamusal alan haline geldi.

 YAPI / ÇEVRE (KAMUSAL ALAN TASARIMI) DALI ÖDÜLÜ 
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 YAPI / KORUMA DALI ÖDÜLÜ

MÜZE, SALON VE SÜİTLER  
Uçhisar-Nevşehir

ASLI ÖZBAY 

“Kapadokya Uçhisar’da bölgenin mevcut topografyasına uyumlu, uzun yıllardır süren çalışmaların farklı aşamalarında ortaya 
çıkarılan yer altındaki tarihî yapıları projeye bütüncül bir dille entegre eden bir sürecin parçası olan ve konaklama amaçlı kullanılan 
yapı dokusuna yeni eklemlenen Müze Salon ve Suitler’in başarılı çözümü nedeniyle…”

Proje Grubu   Hakan Mahirlioğlu, Ayşe İpek Aysu, Coline Gauthier, Ayşe Pınar Girgin, Valeska Wegner
İşveren    Argos Turizm
Yapımcı   Argos Yapı
Statik   Mustafa Keyif, Şükrü Yıldız
Mekanik    Cihan Ayana, Hakan Çelik
Elektrik    Sabri Pehlivan, Tamer Benli
İç Mekân Tasarımı   Argos Yapı, Stad Mimarlık
Proje Tarihi   2014-2017
Yapım Tarihi   2015-2017
Fotoğraflar  Hasan Galip Temur, Argos Yapı Arşivi
İletişim   www.argosyapi.com

Müze-Salon, Argos in Cappadocia otelin restorasyonlar yoluyla Uçhisar ve bölgeye kazandırdığı yeni bir toplanma mekânı. Ocak 2018’den 
bu yana kullanılmaya başlayan salon, zemininde tarihî bir bezirhanenin değirmen yataklarını ve katır kanallarını sergiliyor. Harap durumdaki 
bir alanın içinde kalan iki yıkılmış evin izlerini sürerken muhtemelen Osmanlı dönemine ait, çatısı kaya blok olan tarihî bir endüstri yapısı ile 
karşılaşılmasının ardından proje bu bezirhane detaylarının herkes tarafından görülebileceği bir ortak kullanım alanına dönüştürüldü. 
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  PROJE DALI ÖDÜLÜ

TURGUTREİS YAŞAM MERKEZİ 
Bodrum-Muğla

YAKUP ATIL BEÇİN 

“Turgutreis Yaşam Merkezi projesi, yerel yönetim tarafından talep edilen bir otoparkın ele alınırken kentin yaşantısının çok mütevazı 
program eklentileriyle nasıl zenginleştirilebileceğini gösteriyor. Neredeyse tüm güne yayılan karma bir program ile konumlandığı yapı 
adasının yakın çevresinde cazip bir gündelik yaşam öneriyor. Ustaca yarattığı yapay topografya yorumu ile bir yandan otoparkı 
gizlerken, bir yandan da kentliyi yumuşak bir hareket ile üst kotta yarattığı seyir terasına ulaştırıyor. Alandaki mevcut ağaçları 
korurken yarattığı nişlerde küçük nefeslenme mekânları yaratıyor. Kesitte yarım kat kademelendirilmiş kapalı otopark doğal ve pasif 
havalandırma olanakları yaratırken, güneş enerjisinden faydalanmak, yağmur sularını yeniden kullanmak gibi önerilerle yerel ölçek-
teki bir biyoklimatik duyarlılığa da vurgu yapılması nedeniyle…”

Proje Grubu   Altan Günvaran, Cemil Uzunköprü, Susanne Boss  
Danışmanlar   Eşber Yahyabeyoğlu / İnta, Soner Şimşek / Bauart  
İşveren    Muğla Büyükşehir Belediyesi
Statik    AG Proje
Mekanik    Değer Mühendislik
Elektrik   Ege Mühendislik
İç Mekân Tasarımı  BCN Design Studio
Peyzaj Tasarımı   MBB
İletişim    www.bcn-designstudio.com

Turgutreis Yaşam Merkezi, 1970’lerde sahip olduğu balıkçı kasabası niteliğini; turizm, emekli göçü ve rant yapılaşmasıyla yitirmiş bir sahil 
beldesinin, bu dönüşümle değişen ihtiyaçlarına çözüm arandığı ve kaybettiği kent hafızasını canlandırmayı amaçlayan bir kamu yatırımıdır. 
İhtiyaç programı, ilk etapta beldenin araç parklama kapasitesini artırmaya yönelik katlı otopark ile sınırlı iken, yerel yönetimlerle pro-
gram yeniden ele alınmış ve kent için daha etkin bir mimari söylem hedeflenmiştir. Komşu park peyzajını canlandırıp üzerine de örten, 
kat otoparkını yapının çekirdeğinde saklayan, içerisinde yerel halkın ve turistlerin kent mutfağını deneyimleyebileceği bir hal/restoran ile 
zanaatkâr atölyeleri bulunan tasarım, yaklaşık 8.000 m2 kapalı alana sahiptir. Yapı adası, yarısı yeşil alan olmak üzere toplam 15.000 m2’den 
fazla açık alan düzenlemesi ile kent için alternatif toplanma ve etkinlik alanı olacaktır.
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  PROJE DALI ÖDÜLÜ

SAMSUN ARKEOLOJİ MÜZESİ 
İlkadım-Samsun

ALİŞAN ÇIRAKOĞLU, ILGIN AVCI 
“Samsun sahil bandında kent için önerilen tasarım, kentin Karadeniz’e özgü denizle olan -iklim, yön vb- sorunlu ilişkisi ile hemen kıyı 
gerisinde yükselen karakteristik topografyasını gözeten bir tutum sergiliyor. Alanı iki yandan sınırlayan taşıt yollarına sağırlaşarak 
cevap veriyor. Ancak bu keskin kararı insan hareketinin olduğu diğer yönde geçirgenleşerek dengeliyor. Proje, müze gibi içe dönük 
bir yapı tipolojisini dış mekânlara ve kente açmak konusundaki becerisi ile dikkat çekiyor. İçerdiği kapalı yapı programını alana 
konumlandırırken yaya akışını kesintiye uğratmadan iç mekâna alıyor. Bunu yaparken bir yandan da kentlileri yapının üst kotlarına 
yormadan ulaştırıyor. Burada oluşturduğu açık alanlar ve deniz vistasına doğru açılımlarla zenginleşiyor. Kıyıya paralel duvarlar 
temasını gerek strüktürel gerekse sergiye dönük işlevleri içerecek nişler şeklindeki yorumlama biçimi nedeniyle…”

Proje Grubu   Aslı İngenç, Deniz Yazıcı, Oya Esen, Batuhan Kumru, Oya Esen
İşveren   Samsun Büyükşehir Belediyesi
Yapımcı   Uyanık İnşaat
Statik   Ekotek Mühendislik
Mekanik   Anka Mühendislik
Elektrik   Anka Mühendislik
Proje Tarihi  2016-2017
İletişim   www.cirakoglu.com

Samsun Müzesi, Samsun’un ve Karadeniz bölgesinin arkeolojik ve etnografik mirasına ev sahipliği yapacaktır. Müze, Samsun şehrinin kıyısı 
boyunca uzanan rekreasyon ağırlıklı yeşil bantın içinde yer alır. Müze bu yeşil bant içindeki deneyime zenginlik katacak bir çekim noktası 
olarak planlandı. Yeşil bantın lineer kurgusunu kesintiye uğratmayan ve peyzajı da tanımlayan bir yapı olması hedeflendi. Kıyıya paralel 
çizgiler sergi rotasına altlık oluşturan aksları tariflerken bu çizgiler üzerinde oluşan kalın duvarlar sergi mekânlarını tanımlar. Aynı zamanda 
duvar kalınlığı içinde sergi nişleri de oluşur. Duvarların arasındaki açık alanlar ise rampalar halinde peyzaj ve gezinti alanlarını tanımlar. 
Müzenin çatısı aynı zamanda yamaçtan algılanan bir cephe olarak öne çıkar. Samsun Arkeoloji Müzesi geçici ve kalıcı sergilerin yanında kon-
ferans salonu, kafeler, hediyelik eşya ve kitap satış alanları içerir. Sergi gezme deneyimi ile birlikte tüm program çizgisel bir süreklilik sunar.
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  FİKİR SUNUMU DALI ÖDÜLÜ 

ZENOTOPIA 

ÖMER YEŞİLDAL

“Bu fikir projesi; mimarlık ediminin ‘inşa etmek’ ve yapmak ile ilgili yükünden kendini tamamen azade ederek global, ortak ve kültürler 
üstü bir sorunun altını çiziyor. Yabancıların bir arada yaşadığı bir şehirde bunu bir zorunluluk gibi hissetmeden nasıl yapabileceğini 
düşündürüyor bize. Yabancı tipolojisi, uzak-yakın, kentsel-kırsal, coğrafya sınırlarının silikleşmesi gibi, artık mimarlık gündemimizde 
daha sık yer alması gereken konuları etkili bir grafik dille ifade ediyor. Son olarak da böyle bir şehirdeki gündelik yaşantımızı bize 
hayal ettirebilecek bir hikayeleştirme ile kavramsal metninde dile getirdiği dünyayı bir çizgi roman anlatımıyla tasvir ediyor. Bu fikri; 
60’lı yılların Archigram tasavvurları ya da Callenbach’ın 70’lerdeki Ekotopya’sının bir güncellemesi gibi aşina olduğumuz öncüllerin 
izini süren bir çalışma olarak yorumlayan…”

Zenotopia birbiriyle ilişkisi olmayan ve farklı insanların bir arada yaşadığı dünya anlamına gelmektedir. Yunanca ξένος (xenos, yabancı) keli-
mesinden türetilmiştir. Çalışmada toplumsal yaşamda yabancı kategorisinin silikleştiği öne çıkarılmıştır. Bu süreçte ilk olarak küreselleşme ile 
birlikte kentsel ve kırsal coğrafi sınırların silikleşmesine ve küresel çapta insan etkileşimlerinin niceliğinin ve niteliğinin artışına paralel olarak 
yabancı tipolojisinin kayboluşuna vurgu yapılmıştır. Kentsel yaşamda fiziksel mekân sınırlamaları (kent-kır) ile sınırlanan, fiziksel olarak uzak 
tutulan kişilerin durumu incelenirken, şehirlerde yabancıdan kaçışı simgeleyen özel güvenlikli kameralı duvarlarla örülmüş sitelerde yaşama 
eğiliminin kökenleri çıkarılmıştır. Proje, parlayıp sönen, her an kurulan ve bozulan, tanımlanmaya karşı direnen, yersiz-yurtsuz, parçalı, 
otonom, kesintili, dengesiz, başı sonu olmayan, buharlaşabilen, lineer olmayan, heterojen, her an farklı biçimlere bürünen, farklı hızlara sahip 
olan, mevcut kulvarlardan kaçan, plansız, programsız, düzensiz, merkezsiz, katı yapıların içine nüfuz edip onları çözüp dönüştüren, izlerinin 
sürülmesi zor muhalif akışkanlara yerini bırakmıştır.
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  FİKİR SUNUMU DALI ÖDÜLÜ 

HATAY BÖLGESİ KENTSEL TASARIM VE FİKİR PROJESİ  

ABDURRAHMAN ÇEKİM

“Hatay için önerilen yerleşme fikri, ilginç bir şekilde meşrulaştırılmış bir gecekondu formatını çağrıştırıyor. Ancak bu format, mimarlık 
pratiğinin bilgisi ile birleştiriliyor. Salt bir kullanıcı inisiyatifine bırakılmış, ucu açık ve kontrolsüz bir yerleşme kültürü önerilmeyip; 
yerel otorite tarafından katılımcı bir anlayışla regüle edilmiş, yani ana hatları çizilmiş esnek, geriye çekilmiş bir kural koyuculuğu 
(otorite) tarif ediliyor. Yerleşme formatı olarak Hatay’ın yerel mimarisi ile hane halkının demografik büyüme/eklenme/çoğalma 
alışkanlıklarını baştan kabul eden, öneri sunduğu ‘gündelik yaşam pratikleri’ matrisi üzerinden çeşitlenebilen ve zenginleşen, insan-
lara seçme hakkı veren bir yerleşim önerisi sunan…”

Proje Grubu  Baraka Mimarlık / Sevilay Uğur Çekim, Çağla Makara, Melis Uludağ, Bahlül Kıryolcu
Stajyer Mimar  Ayşenur Yüksel, Yunus Salün, Havva Nur Şen, Hakan Ilıkoba
İşveren   TOKİ – Emlak Konut GYO AŞ
İletişim   www.barakamimarlik.com

Şehrin en küçük birim olan mahalle, şehirlerin yalnız fiziksel yapısını belirleyen bir etken değil, aynı zamanda çeşitli meselelerin çözüldüğü, 
merkezi ve yerel hizmet amaçları çerçevesinde şekillenen hem idari hem de sosyal bir ünitedir. Mahalle aynı zamanda, onu oluşturan toplumun 
sahip olduğu değerler bütününü yansıtan toplumsal bir olgudur. Mahalle denilen yerleşim birimleri bina ve insanların rastgele yoğunlaştığı ya 
da seyrekleştiği anlar olmayıp çok sıkı neden-sonuç ilişkilerine dayalı, sosyal, tarihsel ve coğrafi çevre itibariyle oluşan ve gelişen alanlardır.



M‹MARLIK 401  69



 ÖDÜL

70  M‹MARLIK 401

“Mimarlık kapıları açmak eylemidir. Yalnız bir tanesini 
değil, birçoğunu.”1

Bu yıl, Hyatt Vakfı tarafından 1979 yılından beri her 
yıl düzenli olarak, “yaptıklarıyla kendi yeteneğini, viz-
yonunu ve mesleki tutkusunu bir bütün olarak göz-
ler önüne seren, insanlığa ve yapılı çevreye mimar-
lık sanatı yoluyla tutarlı ve önemli katkılar sağlayan bir 
mimarı yaşarken onurlandırmak”2 amacıyla verilen 
Pritzker Mimarlık Ödülü’ne 91 yaşındaki Hindistanlı 
mimar Balkrishna V. Doshi layık görüldü. (Resim 1)

26 Ağustos 1927’de Pune-Hindistan’da doğan 
Doshi, 1947 yılında Bombay’daki Sir J. J. College of 
Architecture’da mimarlık eğitimi görmeye başladı. 
Merakı ve girişimciliği sayesinde, henüz 24 yaşınday-
ken Le Corbusier ile çalışma fırsatı edinerek Paris’e 
taşındı. 1954’de ülkesine, Le Corbusier’in Chandigarh 
ve Ahmedabad projelerini yürütmek için geri döndü. 
1962’den itibaren Louis Kahn ile, Hindistan İşletme 
Enstitüsü yerleşkesinin tasarımı ve inşası sürecin-
de, Kahn’ın 1974’deki ölümüne değin sürecek bir 
mesleki işbirliği içerisine girdi. 1966’da kendi büro-
su Vastushilpa’yı (Çevresel Tasarım) kurarak elli yılı 
aşkın bir sürede yüzün üzerinde projeye imzasını attı.

Eğitimci kimliği ile de dünyaca bilinen Doshi, 
1962’de, bugünkü CEPT Üniversitesi’nin (Centre for 
Environmental Planning and Technology University) 
çekirdeğini oluşturan Ahmedabad Mimarlık Oku-
lu’nun kurucu dekanı oldu ve yeni kurulan bölümlerin 
uzun yıllar yöneticiliğini üstlendi. 

1978 yılında Hindistan’daki özgün yapılı çevre-
ye yönelik tasarım ve planlama esaslarını belirle-
mek ve bu yönde çalışanları desteklemek ama-
cıyla Vastushilpa Çevresel Tasarım Çalışmaları ve 
Araştırmaları Vakfı’nı kurdu. Yıllar içinde birçok saygın 
okulda misafir öğretim üyesi oldu ve sayısız uluslara-
rası yarışmada jüri üyesi olarak yer aldı. Birçok ulu-
sal ve uluslararası ödüle layık görüldü. Uygulanmış 

mimari çalışmalarının ve yazılarının derlendiği yayın-
lara sahip olan Doshi halen Ahmedabad’da yaşıyor. 
7 Mart 2018’de ödül komitesi adına Hyatt Vakfı baş-
kanı Tom Pritzker tarafından yapılan basın açıklama-
sında Doshi’nin Hindistanlı genç bir mimar olarak Le 
Corbusier ve Louis I. Kahn ile yürüttüğü iş arkadaş-
lığının getirdiği ilhamdan faydalanmakla birlikte; yer-
den, kültürden, yerel geleneklerden ve Hindistan’ın 
değişen bağlamından yararlanarak kendine özgü bir 
mimari anlayış oluşturduğu belirtildi. Özellikle alt-gelir 
grupları için tasarladığı konut projelerinde nitelikli bir 
mekâna erişmenin yalnız zenginlere özgü bir imti-
yaz olmaması gerektiğini savunarak, tasarımın bir 
barınağı konuta, yerleşimi komüniteye ve kentleri fır-
satların çekim merkezine dönüştüren yaşamsal bir 
unsur olarak ele almasının, mimarlık sanatının insan-
lığa hizmetinde paha biçilemez bir katkı olduğu ifade 
edildi. Doshi, ödüle layık görülmesi hakkında verdi-
ği demeçte, bu saygın ödülü, kendisine öğrettikleriy-
le kimlik olgusunu sorgulama yolunu açtığı ve bütün-
cül sürdürülebilir bir habitatın çağdaş bir ifade biçi-
miyle yerelde benimsenebilmesini sağlayan bir biçe-
mi araştırmasını sağlayan ustası Le Corbusier’e ithaf 
ettiğini açıkladı.3

Hakkında yapılmış birçok çalışma ve araştırma ile 
postkolonyal mimarlık tarihyazımında önemli bir yere 
sahip olan Doshi, yakın zamanda Kahn ile birlikte 
çalıştığı dönem hakkında Jale Nejdet Erzen’e verdi-
ği röportaj ile Türkiye mimarlık kamuoyunun günde-
mine girmişti.4 

2018 Pritzker Ödülü Doshi’nin:
Senteze Açılan Kapılar

2018 Pritzker Ödülü’nü kazanan Balkrishna 
V. Doshi, iyi mimarlığın ve plancılığın sadece işlev 
ve strüktürün birlikteliğinden değil; aynı zamanda 
iklim, arazi, teknik ve zanaatin bağlamla 
olabilecek en kapsamlı biçimde hemhal olmasıyla 
ortaya çıkabileceğini vurguluyor. Doshi, Mayıs 
ayı içerisinde Toronto’daki Ağa Han Müzesi’nde 
yapılacak törenle ödülün sahibi olacak.

1. Balkrishna V. Doshi

1. 2009 yılında mimar ile 
yapılan röportajlardan, Premjit 
ve Bijoy Ramachandran 
yönetmenliğinde hazırlanan 
Doshi belgeselinde, mimarın 
kendi mimarlık anlayışı 
nitelemek için sarfettiği bir 
söz. Kaynak: “Doshi: Chapter 
1-‘Eight months with olives 
and cheese.’”, https://vimeo.
com/13823507 [Erişim: 
19.03.2018]
2. “The Prizker Architecture 
Prize-History and Purpose”, 
www.pritzkerprize.com/about 
[Erişim: 17.03.2018]
3. www.pritzkerprize.com/
laureates/balkrishna-doshi 
[Erişim: 17.03.2018]
4. Erzen, Jale N., 2017, 
“Balkrishne Doshi’nin Yorumu 
ile Louis I. Kahn”, Arredamento 
Mimarlık, sayı: 315, ss.44-47. 
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ÇALIŞMALARI ÜZERİNE
Pritzker Ödülü’ne layık görülen ilk Hindistanlı mimar 
olan Doshi, erken dönem yapılarındaki brüt beton 
yüzeyler ve yalın malzeme kullanımıyla, sonra-
ki dönemlerde kullandığı yerel malzemeler, polik-
romatik cepheler ve özgün peyzaj elemanlarıyla, 
Hindistan bağlamına, kültürüne ve yerel özellikleri-

2. Sangath Architect’s Studio, 1980, Ahmedabad-Hindistan

2a. 2b. 

2c. 

3a. 3b. 

3c. 
3. Centre for Environmental Planning & Technology, 1966–2012 (Aşamalı olarak), 
Ahmedabad, Hindistan

5a. 5b. 

5. Life Insurance Corporation Housing, 1973, Ahmedabad, Hindistan

ne has bir sentezin oluşumunda önemli bir pay sahi-
bidir. (Resim 2) 1966’dan 2012’ye kadar çeşitli bina-
larını tasarladığı CEPT yerleşkesi, kendisinin mimar-
lık serüvenini okumak için iyi bir örnektir. Binaların 
içi ve dışı arasında mekânsal olarak silikleşen sınır-
lar (Resim 3a), günışığının mekânlarda etkin kullanı-
mı (Resim 3b), fiziksel ve çevresel etkileşime olanak 
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sağlayabilen, esnek kullanıma ve genişlemeye açık 
tasarımıyla (Resim 3c) döneminin uluslararası eği-
tim yapıları nosyonunu, yerelin değerleri ve gereksi-
nimleri ile birleştirmiş öncü bir tasarımdır. Yine ben-
zer bir işleve sahip olan, Louis I. Kahn ile birlikte tasar-
ladığı Hindistan İşletme Enstitüsü yerleşkesine bakıl-
dığında, mimarın sert iklim koşullarına karşı yarı-açık 
mekânlar, avlular ve geçitler ile bulduğu çözümler 
(Resim 4a) ve bu bağlamda doğal aydınlatma, mal-
zeme kullanımı ve peyzaj konusundaki hassasiyeti 
(Resim 4b) okunabilmektedir.

Doshi’nin konut yapılarında, yine aynı şekilde doğal 
koşullarla ve sosyokültürel bağlamla uyumlu bir 
mimari anlayışın izlerini yakalayabiliriz. 1973 yılın-
da, Life Insurance Corporation firması için tasarladı-
ğı konutlarda, geleneksel bir Hint ailesinin zaman içe-
risinde değişen mekânsal gereksinimlerini karşıla-

4a. 

4b. 

6a. 

6b. 

4. Indian Institute of Management, 1977–1992 (Aşamalı olarak), Bangalore, Hindistan

6. Aranya Low Cost Housing, 1989, Indore, Hindistan

mak adına (Resim 5a), teras çatılı birimlerden oluşan 
piramidal bir yapı grubu oluşturmuştur. (Resim 5b) 
1989’da Indore kentinde tasarladığı Aranya Sosyal 
Konutları, bu yaklaşımın toplam 6 bölgeli, 6.500 üniteli 
bir yerleşimde, 80.000’in üzerinde bir nüfusun gerek-
sinimlerini karşılamak üzere bir uyarlaması olarak 
görülebilir. (Resim 6a) Birbirleriyle açık ve yarı-açık 
mekânlar aracılığıyla etkileşimde olacak birimler şek-
linde oluşturulan polikromatik cepheli yapı grupları, 
(Resim 6b) mimarın yerelin değerlerine ve özellikle-
rine yönelik incelikli anlayışının yansıması olarak dik-
kate değerdir. v

Derleyen: Cem Dedekargınoğlu

* Bütün fotoğraflar Pritzker Ödülleri internet sayfasından alınmıştır. Tüm hak-
ları Vastushilpa Vakfı’na aittir.
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PROLOG
Uygar dünyanın, gelişimlerini yıllarca önce tamamla-
mış, durmuş-oturmuş kentlerinde pek görülmeyen 
bir olay, yaşadığımız bu günlerde Ankara’da gerçek-
leşiyor. Çevreye aşırı yaygınlaşarak büyüyüp azman-
laşan kentin, yerleşik alanları, parsel bazında alınan 
günübirlik kararlarla tek-tek yıkılıp yenileniyor, yük-
selip yoğunlaşıyor. Büyük kentin işleyişinde önem-
li yetersizliklere neden olan, bütüncül planlamadan 
yoksun bu parçacı yapısal ve işlevsel değişimler 
nedeniyle, kentin mekânsal kalitesi giderek artan 
biçimde bozuluyor. Sözünü ettiğimiz bu anlık deği-
şimlerin doğrudan kentli insanı ilgilendiren önemli bir 
diğer boyutu da, anılarda yer etmiş mekânsal değer-
lerin, bu kapsamda çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin 
mekâna yansıyan kazanımları olan kültür yapılarının 
birer-birer yok edilmekte oluşudur. Böylesi parçacı 
yaklaşımların olağan sonucu tümüyle bir kentsel bel-
lek yitimidir. Burada sorulması gereken soru, tüm bu 
değişimler sonucunda başkent Ankara’ya ne tür yeni 
bir kentsel kimlik kazandırılmak istendiğidir.

DAHA YAŞANILASI BİR KENTSEL MEKÂN
Başkentin tarihsel gelişme sürecindeki yaşanmışlıkla-
ra bakarsak, kentin merkezi niteliğini kazanmış top-
lanma mekânlarının, kentli halk tarafından farklı olay-
larda hep yoğun biçimde kullanıldığını ve günümüzde 
de hâlâ kullanılmakta olduğunu görürüz. Bu toplantı-
ların amacının gerçekte, demokratik katılım süreçleri 
işletilerek kentli halkın düşüncelerini uygarca seslen-
dirmek olduğunu söylemek gerekir. Karşılıklı insan-
mekân ilişkilerinde mekânsal düzenlemeler yoluyla 
kentli insanın davranışları üzerinde ne denli etken olu-
nabileceği günümüzde tartışma konusudur. Kanımız-
ca burada önemli olan, kentli insanın sağlığı, mutlulu-
ğu ve huzuru için ‘farkındalık’ yaratabilen, yaşanılası 
kentsel mekânların nasıl planlanacağı; özgün değer-
leri korunarak mekân kalitesinin, ayrıntılarda nasıl ta-
sarlanıp uygulanabileceği konusudur.

BAŞKENT ANKARA’NIN ÖZEL İLGİ 
ODAKLARININ OLUŞUM VE DEĞİŞİM 
SÜREÇLERİ
20’li ve 30’lu yıllar kentin, çağdaş Türkiye 
Cumhuriyeti’nin “başkentlik” kimliğinin oluşturul-
ma çabasıyla genç Cumhuriyet kadrolarının büyük 
uğraşlar verdikleri yıllardır. Savaştan yeni çıkan bir 
ulus, zamanla özgün işlevleri yok olmuş, nüfus yitir-
miş bir Orta Anadolu kasabasından, bir “başkent” 
yaratacaktır. Uluslararası sınırlı proje yarışmalarına 
konu edilen Ankara’nın ilk planlama çalışmaların-
da bu hedef açıkça görülür. Uygulamasına geçi-
len Profesör H. Jansen’in tasarımında Ankara tek 

merkezlidir. (Resim 1) Ulus’tan Anafartalar’a doğru 
uzanan geleneksel çarşı, kentin merkezî iş alanla-
rı için yeterlidir. Ağır bir trafik yükünün olmadığı o yıl-
larda Ulus, henüz bir trafik kavşağı olmaktan çok, 
yayaların mekânı özgürce, sayıları çok az olan bir 
araç varlığı ile paylaştığı bir meydandır. Bu meydan 
önce “Kuvayımilliye” direnişine, sonra da Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna tanıklık etmiştir. Ulus’un 
bu özgün kimliğini simgeleyen “Zafer Anıtı” da bura-
da yerini almıştır. Kentin ana strüktürü, omurgası-
nı oluşturan “protokol yolu” Atatürk Bulvarı ise, Ulus 

Başkent Ankara / 1:
Özel İlgi Odaklarının Oluşum ve 

Değişim Süreçleri

S. Güven Bilsel*

S. Güven Bilsel
Prof. Dr. Y. Müh. 
Mimar / Kent ve 

Bölge Plancısı

1. Jansen Ankara planı

Başkent Ankara’nın mekânsal kimliğinin oluşum 
ve değişim sürecini, geçmişten günümüze, 
bugünden geleceğe uzanan evrelerinde 
değerlendirmeyi amaçlayan bu yazı, 2017 yılının 
Aralık ayında Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde 
yapılan bir sunumdan özetlenmiş olup, Mimarlık 
dergisinde birbirini izleyen üç bölüm halinde 
yayına hazırlanmıştır.
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Bankalar Caddesi’nden başlayarak başkentin eko-
nomik ve kültürel yaşamının simgeleyen yapılarıy-
la özgün bir vitrin niteliği ile Yenişehir’e doğru uzan-
maktadır. Ekonomik yaşamın simgeleri bankalar ile 
eğitim ve kültür yapıları ile değer kazanan ve kentin 
kuzey-güney ana aksını oluşturan bu yolun, planda 
başka bir alternatif güzergahı yoktur.

Orta bir yerde eski bataklık-düzlük bir alan, Ankaralıları 
ferahlatıp yeşile ve suya kavuşturacak bir vaha olan 
“Gençlik Parkı”na dönüştürülmüştür. (Resim 2) 
Planda, kenti kuzey-güney ve doğu-batı doğrultu-
larında kesen yeşil akslar önerilmiştir. (Resim 3) 
Bulvarların her iki yanındaki geniş kaldırımlar ile orta 
güvenlik şeritlerindeki ağaçlar, parklar ve yeşil nite-
likli yaya yollarıyla tasarlanan yeşil sisteme yönelik 
bu çağdaş anlayışın uygulanıp gerçekleşmesinde 
Ankaralılar büyük emek vermişlerdir.

Cumhuriyet döneminde Ankara’dan daha doğuya 
doğru da uzatılan demiryolu, Ulus’tan Yenişehir’e 
doğru uzanan protokol yolunu orta bir yerde kes-
mekte; bir anlamda tarihsel kentle, kentin yeni oluşan 
mahallelerini birbirinden ayırmaktadır. Demiryolunun 
geliştirilmesiyle Ankara da artık bir banliyö tre-
nine kavuşmuş; batıdan doğuya uzanan bu hat, 
yeni tarımsal yöntemlerin denenmeğe başlandığı, 
Ankaralılar için bir ferahlama, dinlenme alanı olarak 
gelişen Atatürk Orman Çiftliği’ni Yenişehir’e bağla-
mış; tren oradan da daha doğuda Cebeci’ye ulaş-
mıştır. Başkentin güney kesiminde yeni oluşturulma-
ya başlanılan, bahçe içinde iki-üç katlı evlerin yer aldı-
ğı “Yenişehir semti” planda, ülke yönetiminin ana yer-
leşkesi konumunda olması öngörülen Bakanlıklar 
sitesini çevreleyen salt bir konut alanı-ikamet bölge-
si olarak tasarlanmıştır. Bu yeni yerleşme alanların-
da konut dışı kullanımlara pek yer verilmemektedir. 
O zamanki betimlemesiyle “memur kenti Ankara”nın 
bu semtine yerleşen yeni sakinleri, gündelik alışve-
rişleri dışında tüm ihtiyaçlarını Ankara’nın geleneksel 
merkezi Ulus’ta, Anafartalar Caddesi çevresine olu-
şan ve kale eteklerine dek uzanan çarşıya giderek 
gidermektedirler.

Yenişehir’de ihtiyaçtan doğan yeni bir iş ve ticaret 
merkezinin yavaş bir tempo ile oluşmaya başlamasını 
görmek için 50’li yılları beklemek gerekmektedir. Bu 
süreç, ana yol akslarından başlayarak mevcut bina-
ların zemin katlarının ticari kullanımlara dönüşmeye 
başlamasıyla izlenir. Zamanla yine binalarda bir yapı-
sal değişim yapılmaksızın zemin üstü bir ve ikinci kat-
larda yazıhane, muayenehane gibi kullanımların sayı-
ları artmaya başlar.

Konut amaçlı yapıların zemin katlarının çarşıya, üst 
katların büroya dönüştürülerek kullanımı ile yeti-
nilmesi, 60’lı yılların eseri olan “bölge kat nizamı 
haritaları”nın kabul edilmesi ile kentte önemli yapısal 
değişimlerin başlamasına dek sürecektir. İzleyen yıl-
larda “Kat Mülkiyeti Kanunu” ile uygulama şansı daha 
da artan yık-yap, yap-sat uygulamalarında kentin 
hemen hemen tamamı, değişmeyen parsel sınırları 
içinde yapıların tek tek yıkılıp yeniden yapılma yoluyla 
yükselip yoğunlaşmalarına sahne olacaktır.

“Böyle değerli alanlar bu denli düşük yoğunluklu, az 
katlı yapılara bırakılır mı?” sorusu, parsel bazında-
ki bu ilk dönüşüm uygulamalarının temel felsefesi-
ni oluşturur. (Resim 4) Erken Cumhuriyet dönemi-
nin özgün yapıları, Yenişehir’in, bahçelerinde meyve 
ağaçları olan iki-üç katlı tek aile evleri birer birer yıkı-
larak, her katında ikişer, üçer daire olan 4 ya da 5 katlı 
apartmanlara dönüşmüş; ortalama aile büyüklüğü-
nün azalmasına karşın, bu tür dönüşümünü tamam-
layan yapı adalarında nüfus yoğunluğu neredey-
se on kat artmıştır. Görsel bir zenginlikteki az yoğun 
kentsel konut bölgesi olarak tasarlanan bu alanların 
apartmanlaşması ile artan nüfusun ihtiyaçlarına, yer-
leşik konut dokusunun sosyal ve teknik altyapısının 
çok yetersiz kalması kaçınılmaz bir olgu olarak orta-
ya çıkar. Giderek artan araç sahipliliği, daha önce 
hiç düşünülmeyen park sorununu yaratmış; ısıtma-
da kullanılan düşük kaliteli kömür, çanak içinde yerle-
şen başkentin havasını kirletmiş; tüm sağlıksızlığı ve 
yetersizlikleriyle kent artık içinde yaşanılamaz boyut-
lara erişmiştir.

Ulus’taki geleneksel merkeze alternatif yeni bir iş ve 
ticaret merkezinin yavaş bir tempo ile Yenişehir’de 
oluşmaya başladığı yıllara, 1950’lere yeniden döne-
lim: Ağaçlıklı geniş yaya kaldırımları, üzerinde iki sıra 
gelişmiş ağaçlar olan ortadaki güvenlik şeridi ve o 
günlerin araç trafiğine yeten ölçüleriyle özgün proto-
kol yolu “Atatürk Bulvarı”, Sıhhiye’den Kızılay’a, ora-
dan Bakanlıklar’a dek uzanmakta; “memur kenti” 
Ankara’nın özgün “promenat” (gezinme-dolaşma) 
ihtiyacına yanıt vermektedir. O yıllarda tüm çalışanlar, 
iş saatleri dışında akasya, at kestanesi ve çınar ağaç-
larının gölgelediği geniş kaldırımlarda yürüyerek gezi-
nirler; bu gezintiler hemen herkesin birbiriyle göz aşı-
nası olduğu kentte dostlarla karşılaşmak için önem-
li fırsatlar yaratır, Kızılay’dan, Güvenpark’tan başla-
yan gezintiler Zafer Meydanı’na, en çok Sıhhiye’ye 
dek uzanır; oradan dönülür, tur yinelenir. Bulvarın 
her iki yanındaki bitişik düzen dörder katlı yapıla-
rın zemin katlarında oluşan ticari kullanımlar, gün-
delik gezintilerini yapan Yenişehirlilerin taleplerine 
göre biçimlenmiştir. Geniş kaldırımlara masalarını 
çıkaran Paris tipi bulvar kafelerinden ilki olan “Kutlu 
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2. Uygulanmamış Jansen’in Gençlik Parkı tasarımı

3. Yeşil aksların görülebileceği 
harita, 1940’lar
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4. Ankara’da yoğunluğu artıran yapılaşmalar, 1974

5. Atatürk Bulvarı ile Tuna Caddesi’nin kesiştiği köşeden bir fotoğraf

6. Kızılay binası ve bahçesi, 1940’lar

Pastanesi”ni, “Özen”, “Tavukçu Özen”, “Meram”, 
“Sergen”, “Pekpak” ve “Flamingo” izlemiştir. Ağaçlara 
tüneyen gürültücü küçük kuşların, temiz masa örtü-
lerini kirletmemeleri ve oturanların üstlerine başları-
na anı bırakmamaları için bu pastane ve kafelerin kal-
dırımlara çıkardığı güneşlikler dönemin ilginç kentsel 
peyzajını oluşturur. (Resim 5)

Kızılay, adını aldığı, çatısında kocaman kırmızı bir ayın 
bulunduğu Kızılay binasının yanında bir yol kavşağı-
dır. Batıda Maltepe ve Bahçelievler’i, doğuda Kurtuluş 
ve Cebeci’ye bağlayan bir ana yolun (Gazi Mustafa 
Kemal-Ziya Gökalp), Atatürk Bulvarı ile kesiştiği bir 
trafik kavşağıdır Kızılay. Bir yanıyla havuz başı ve 
Kızılay bahçesi, diğer yanıyla Güvenpark ile komşu 
olan Kızılay, 50’li yıllarda yayaların yoğun biçimde kul-
landıkları bir meydan olarak da algılanır. (Resim 6) 
İş Bankası kumbarası biçimindeki zarif saat ise mey-
danda yer almaktadır. Bakanlıklar’a Vekaletler denil-
diği yıllarda, komşusu olduğu Güven Anıtı nedeniy-
le “Emniyet Abidesi Meydanı” adını alan meydan, bir 
dönem “Hürriyet Meydanı” adı ile de anılmıştır. Tüm 
bu değişik isimlendirme özentilerine karşın, üzerinde 
büyük kırmızı ay bulunan binanın ve güzelim Kızılay 
bahçesinin yerini bugün devasa ölçülerde bir alışve-
riş merkezi almış olsa da, meydanın alışılagelmiş adı 
yine ‘Kızılay’dır.

Güvenpark, yeni Büyük Millet Meclisi binası ile, 
Bakanlıklar sitesinin ana aksının Kızılay Meydanı’na 
bağlandığı noktada yeşil bir üçgen biçiminde konum-
lanmaktadır. Bir yanıyla Atatürk Bulvarı’na, diğer yanıy-
la Milli Müdafaa Caddesi’ne komşudur. Park içinde 
yine aksiyel biçimde konumlanmış olan “Güvenlik 
Anıtı”, MCMXXXV (1935) tarihini taşımakta olup, hey-
keltıraş profesörler A. Hanak ve J. Thorak’ın yapıt-
larıdır. Atatürk’ün bilinen güzel özdeyişlerinden biri 
olan “Türk, öğün, çalış, güven” sözcüklerini, mey-
dana bakan ön yüzünde taşıyan anıt, yapıldığı yıllar-
dan sonra doğan birçok çocuğa ismini vermiş; kent-
li halk tarafından bir simge, bir özgün belirleyici (land-
mark) olarak kabul edilmiş, hep sevilmiştir. 1950’li yıl-
larda başlayan yöresel göçlerle bir nüfus patlaması 
yaşayan Ankara’nın yeni sakinleri kadın-erkek, çoluk-
çocuk renkli giysileriyle gelip, üstüne tırmanıp, anıt-
la bütünleşip resim çektirmişler; bayramlarda çocuk-
lar balonlarıyla, ulusal kıyafetleriyle gelip anıtla birlikte 
olmak istemişlerdir. (Resim 7)

Yeni bir iş ve ticaret merkezine yavaş bir tempo ile 
dönüşme eğilimi gösteren Yenişehir’de göreli ola-
rak az sayıda giyim-kuşam mağazalarının oluşumu-
na karşın, baskın olan gastronomi, yeme-içme sek-
törüdür. Bulvar kafeleri ve pastaneler, muhallebici-
lerin yanı sıra özellikle İstanbul’dan gelenlerin alış-
kanlıklarına uygun delikat ürünlerin, mezelerin bulu-
nup satın alınabildiği “Foti’nin Trakya”sı gibi şarkü-
teriler; Ankara’nın ilk sandviç büfesi “Goralı”; yine 
bunun gibi, nezih bir ortamda ailecek gidilerek bira 
içilip, mayonezli levrek ya da ızgara köfte yenilebile-
cek “Piknik” gibi mekânların açılmış olması önemli-
dir. Zamanla Yenişehir’de de, Ulus’taki özgün mekân 
“Karpiç” benzeri tanınmış restoranlar açılmaya baş-
lanacaktır. Gece kulüpleri, müzik, dans ve eğlence 
yerlerinin olduğu Ankara Palas ve Gar Gazinosu’na 
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Yenişehir’in alternatifi Süreyya olacaktır. Henüz tele-
vizyonun gelmediği ortamda sinemalar ise halkın en 
önemli kültür ve eğlence mekânlarıdır. Devlet memu-
ru çalışanlar cumartesi günü öğleden sonraları aile-
cek, Ulus’taki “Yeni Sinema”nın yanı sıra, Kızılay’daki 
“Ulus Sineması”na, Bulvar’daki “Büyük Sinema”ya 
ya da Sıhhıye’deki “Ankara Sineması”na giderler-
di. P. Bonatz’ın, özgün sergi evinden opera bina-
sına dönüştürdüğü “Büyük Tiyatro”, yine Atatürk 
Bulvarı üzerinde ancak Yenişehir’den uzakça bir 
yerde, bugün “P. L. Nervi’nin tasarımı olan heykelsi 
köprü”nün olduğu kavşakta konumlanmıştır.

Kentsel doku özelliklerinin tümüyle değişmesine 
neden olan ve 60’larda başlayan, hızlanarak devam 
eden yıkılıp yenilenme yoluyla yükselip yoğunlaşma 
süreci, genelde Ankara’nın, özelde Yenişehir’in geç-
mişte karşı karşıya kaldığı tek strüktürel yapı deği-
şimi, tek yıkım değildir. Daha 1950’li yılların ikinci 
yarısında İstanbul’da başlatılan kentin ana yollarını 
genişleterek motorlu araç trafiğini rahatlatma amaç-
lı büyük kentsel yıkımlardan (Menderes operasyon-
ları) Ankara da nasibini almıştır. Atatürk Bulvarı’nda 
araç trafiğine ayrılan yol şeritleri genişletilirken, ara-
daki güvenlik şeridi daraltılmış, gelişmiş ağaç varlığı 
yok edilmiştir. Bulvarda promenat yapılan yaya kaldı-
rımları hemen hemen tümüyle yok edilmiş, ön bahçe-
ler kaldırıma katılarak, yitirilen yaya mekânı yeniden 
sağlanmak istenmiştir. Maltepe’den Kızılay’a uzanan 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı da yol şeritleri genişletile-
rek bulvar niteliğini yitirmiştir. Sonraları bu yolda gidiş 
ve geliş şeritleri arasında belediye otobüsleri için bir 
“tahsisli yol” uygulamasına geçilmiş; bulvarda karşı-
dan karşıya yaya olarak geçmek çifte bariyer nede-
niyle olanaksız duruma gelince, kentli insanlar demir 
üst geçitlerde merdivenlerden tırmanarak yolun kar-
şısına geçmeğe zorlanmışlardır.

Menderes operasyonlarında ilginç bir uygula-
ma da yine Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde 

Demirtepe’nin tıraşlanarak düzleştirilmesidir. Öyle ki, 
yola bakan eski yapıların yüksekte kalan ön bahçe 
cephelerinde istinat duvarı yapma zorunluluğu doğ-
muş, daha yeni tarihli yapıların bodrum katları zemin 
kat oluvermiştir. Duvar takviyesi ile yükseltilen sözü-
nü ettiğimiz tarihî yapılardan ikisi, erken Cumhuriyet 
dönemi özgün mimarisi ile “kuleli yapı” diye anılan ve 
döneminde Yenişehir’in kentsel peyzajına katkısı olan 
yapıların son örnekleridir. Bu gün biri Tapu Kadastro 
Meslek Lisesi olarak kullanılmakta, bir zamanlar 
Macar Elçiliği olan diğeri ise şu an boş olsa da uzun 
süre kebapçı olarak hizmet vermekteydi.

Trafik yükü artan yollar üzerinde demir köprüler yapa-
rak, yayaları yaz kış tırmandırıp indirmek çok iyi bir 
çözüm olarak görülmüş olsa gerektir ki, izleyen yıl-
larda hem Atatürk Bulvarı’nda hem de kuruluşundaki 
konut ağırlığı değişerek tümüyle işyeri ve ticaret ala-
nına dönüşen Meşrutiyet Caddesi üzerinde birden 
çok sayıda yeni demir strüktür gerçekleştirilerek kent 
görünüme yeni güzellikler(!) katma gayreti sürdürül-
müş; üstgeçitleri kullanmayı reddedip yolu karşıdan 
karşıya araçların arasından koşarak geçmekte dire-
nen yayalardan bir dönem trafik cezası da kesilmiştir. 
(Resim 8) “Yaya Hakları Bildirgesi” gereğince, yaya-
nın tümüyle özgür olduğu çağdaş mekânlar üretmek 
yerine ya da hiç olmazsa yayaların, mekânı araçlar-
la özgürce paylaşabildiği çözümler araştırmak yerine, 
bugün hâlâ kent içinde, hele kentin merkez kesimle-
rinde motorlu araç trafiğini rahatlatmak, giderek tasa-
rım hızını alabildiğince artıracak önlemler düşünmek 
bize özgü bir durum olsa gerektir. Günümüze gelindi-
ğinde Ankara artık, Çankaya’dan Esenboğa’ya filanca 
dakikada ulaşma gayreti içinde protokol yolu Atatürk 
Bulvarı üzerinde bir dizi alt-üst geçit, benimsenen adı 
ile “Battı-çıktı” yapıldığını, bu amaçla yaya kaldırım-
larından yürüyerek bir yerlere yaya olarak ulaşma-
nın artık gündemden tümüyle kaldırıldığını da göre-
cektir. Yabancı ülke büyükelçilik binalarının yer aldığı 
Bulvar’ın üst kesiminde yaya olarak karşıdan karşıya 
geçmek artık olanaksızdır.

Başkent Ankara’nın mekânsal kimliğinin oluşum ve 
değişim sürecini, geçmişten günümüze, bugünden 
geleceğe uzanan evrelerinde değerlendirmeyi amaç-
layan yazımızın izleyen ikinci bölümünde, stratejik 
öncelikli alan olarak algılanan “Yenişehir iş merke-
zi” ile bu kapsamda “Kızılay özel ilgi odağı” üzerin-
de yoğunlaşılacaktır. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin 
“planlı başkenti”nin mekânsal kalitesini oluşturma 
çabalarının izlendiği kuruluş günlerinden bu günle-
re nasıl gelindiği bu kapsamda tartışma konusu edi-
lecektir.

Yazı dizisinin üçüncü ve son bölümünde ise, başkent 
Ankara’nın kent merkezinin planlanmış, tasarlanmış 
mekânsal kalitesini yeniden oluşturmak ve uygarca 
kentsel yaşanılabilirliği sağlamak hedeflerine yönelik 
olarak, yapılabilecekler konusu üzerinde yeni bir tar-
tışma başlatılmak istenmektedir. v

7. Güvenpark

8. Yakın zamanda kaldırılan Kızılay’daki üst geçitlerden biri
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YENİLİKÇİ ÇERÇEVE: TASARIMIN GETİRDİĞİ YENİ 
DÜŞÜNME BİÇİMLERİ

Sidney Teknoloji Üniversitesi’nde Tasarım İnovasyonu profesörü olan 
Kees Dorst’un orijinal adı Frame Innovation: Create New Thinking by 
Design olan kitabı Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından Sanat 
ve Tasarım kategorilerinde yayımlandı. Kitabın tanıtım metni şu şekil-
de: “Uzman bir tasarımcının kendine has düşünme biçimi ve yıllar için-
de edindiği deneyim, bugünün toplumunda karşımıza çıkan karmaşık 
sorunlara ışık tutabilir mi? Yenilikçi Çerçeve: Tasarımın Getirdiği Yeni 
Düşünme Biçimleri günümüzde organizasyonların mücadele ettiği 
sorunlara alışılmış yöntemlerle yaklaşarak geçici ve yüzeysel sonuç-
lar elde etmek yerine, bu sorunları dinamik açmazlar olarak ele alan 
yenilikçi bir tutumla yaklaşmayı öneriyor. Kees Dorst’un yıllar için-
de farklı tasarım girişimleriyle beraber çalışarak ustaca geliştirdiği ve 
sosyal çevreler üzerindeki ölçülebilir etkisini vaka örnekleriyle ayrın-
tılı biçimde gösterdiği “çerçeve yaratımı yaklaşımı”, bugün şirketlerin 
ve toplumların zorlukları karşılarken kullandığı düşünce biçimini odak 
noktasına alıyor. Bildik sorunları farklı çerçevelerle yeniden tanımla-
maya dayanan bu inovatif yaklaşımıyla Dorst, sorun çözme yöntemle-
rini atik, uyarlanabilir ve değişken kılmayı hedefliyor.” v

İSTANBUL ÇÖZÜLDÜ

Yeni İnsan Kitapevi’nden edebiyat kategorisinde çıkan kent üzeri-
ne farklı bir okuma sunan kitabının tanıtım metni şu şekilde: “boğaz-
dan içerlere dev kanallar istiyorum, içerlere koku, ses ve tuz… Yazarın 
duyularını körelten planlama hatalarına, kişiyi bir algoritmanın içine 
sıkıştıran dönemin ruhuna belli ki itirazı var. Eleştirilerini, mimari izle-
nimlerini, kentsel taleplerini, metroda karaladıklarını görsel şiire dair 
nitelikli denemelerle aktarıyor. İstanbul Çözüldü, gözüpek bir şiir giri-
şimi olarak kent okuma alışkanlıklarını sarsmaya, İstanbul’la aramız-
da çıplak gözle görülmesi zor bağları güçlendirmeye yöneliyor.” v

KORUMAK MI, RESTORE ETMEK Mİ?

Camillo Boito’nun orijinal adı Questioni pratiche di belle arti: restauri, 
concorsi, legislazione, professione, insegnamento olan kitabı Janus 
Yayıncılık tarafından Türkçeye kazandırıldı. Kitabın tanıtım metni şu 
şekilde: “Camillo Boito bir binanın eski kısımlarıyla yeni kısımlarının 
açık seçik ayırt edilmesine dayanan bir düşünce geliştirdi. Bu düşün-
ce müdahalenin her aşamasında bir seçim yapılmasını da beraberin-
de getirdi. Hiç değişmeyen ilkeyse, bir binanın tarihindeki bütün kat-
manlara gereken saygının gösterilmesiydi. ‘Günümüz sanatçısı anıtın 
önünde ne kadar eğilir, ne kadar dize gelir, ne kadar silinirse o kadar 
iyi yapar ödevini. Yeniden dikilip, başını kaldırdığı ve ‘Ben de varım!’ 
diye haykırdığı gün, işte o gün titrer eski bina.’ ‘Yapılan modern resto-
rasyonlar kötüyse, yeniden düzgün biçimde yapılmalarını isteyin, ama 
kalkıp da bunların üzerini örtmek için hatalı restorasyon çalışmalarıyla 
birlikte eski eseri de utanılacak bir bulanıklığa mahkûm etmeyin.’”  v

OSMANLI DÖNEMİNDE ARAP KENTLERİ

Orijinal adı Arab Cities in the Ottoman Period olan Andre Raymond’un 
kitabı Türkçeye kazandırıldı. Kitabın tanıtım metni şu şekilde: “Andre 
Raymond Geleneksel kaynaklar, sömürge dönemi kaynakları ve 
efsanevi Babıâli arşivlerinden yararlanarak, sınırları bugünkü Irak’tan 
Cezayir’e kadar uzanan Osmanlı dönemi Arap kentleriyle ilgili eşsiz 
bir bilgi birikimi sunuyor. bu kentlerde Üç yüzyıl, hatta bazı yerlerde 
dört yüzyıl süren Osmanlı hakimiyeti, Arap mimari mirasının korun-
duğu ve çoğunlukla da zenginleştiği son dönem olacaktır. Osmanlı 
İmparatorluğundan sonra mutlak bir kopuş başlayacak ve Arap kent-
leri köklü şekilde değişime uğrayacaktır. Dipnotlarla ve kent haritala-
rıyla zenginleştirilen bu kapsamlı çalışma birçok veriyi ilk kez kullanı-
ma sokarak, Kentlerin etnik ve dini yapısından ticaretin etkilerine ve 
konut tiplerine kadar sadece geçmişi gözler önüne sermekle kalmı-
yor geleceğe dair öngörülerde bulunmamızı da olanaklı kılıyor.” v
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Modern Anıtsallık Anlayışı: Devasa Kapılar 
 

Duygu Çöplü
Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi

Mimaride anıtsallık, bir strüktüre, ruhani olarak insanları etkilemiş bir gerçeğin yansımasını ekleyerek hayatın fanili-
ğine karşı başlatılan bir direniştir. Arc de Triomphe’yi düşünün, geçmişin şanını nasıl da her gün binlerce kişiye tek 
bir bakışla anlatıyor. Peki, günlük yaşamın meselelerine karışmayan anıtlar, geçmişle günümüzü bağlamanın yanı 
sıra değişen mimari anlayışta yeni bir kavram üzerinden kendilerine yer bulabilir mi?

Örneğin, mimari elemanlardan biri olan kapıyı ele alalım. Bir binanın ana girişinde veya odalar arası geçiş için kulla-
nılan kapılar -ya da açıklıklar demek belki daha doğru- bulundukları mekânların diğer alanlarla olan ilişkisini kurar-
lar. Girişi / çıkışı sağlayan fonksiyonelliklerinin yanı sıra estetik ve görsel kaygılar da tasarımlarını şekillendirir. Bu 
girdileri göz önünde bulundurarak tasarlanan kapıların hem girişin devasalığını vurgulayarak hem de mekâna ışık 
alımını sağlayan camların görevini üstlenerek alacağı yeni form, anıtsallığın yeni bir tanımı olabilir mi?

Sculp(IT)Architects bir pivot ekseni etrafında dönen modern uzantılı bir kapı tasarladı. Bunu Anvers, Belçika’da 
bulunan tarihî bir binada uygulamış olmaları, “anıtsallık” kavramını vurgular nitelikte. Geçmişin özgün mimarisiyle, 
şu anın yeni mimari ve yaşam algısını birleştiren bu cam kapı, eve kendine özgü bir karakter katıyor. Kapı, cephe-
ye dönüşerek evi arkada bulunan özel bir bahçeye açıyor. Sürdürülebilir mimari kapsamında gücü yüksek bir tasa-
rım olarak düşünülebilen bu anıtsal cam kapı, iç aydınlatma için gün içinde harcanan elektriği büyük oranda düşü-
rerek enerji tasarrufu sağlıyor. Cephe yönelimini konum odaklı ele alıp, bu tasarımın farklı bağlamlarda da yapıla-
bileceğini düşünürsek, kapıyı tam doğuya yerleştirmek yaz aylarında bazı ülkelerde problem çıkarabilir. Ancak bu 
problem kolaylıkla evin yönelimiyle çözülebilir. Sosyo-ekonomik olarak üst bir sınıfı vurgulayan bu yapı, estetik ola-
rak hem bahçesiyle evin içindeki kullanıcı için -incelikle tasarlandığında- tüm gün sürecek keyifli bir manzara sağlı-
yor hem de tasarımının özgün formuyla dikkat çekiyor. Ancak bu şeffaf cephe, gün ışığı alımıyla insanı daha neşe-
li ve enerjik hissettirse de, kullanıcı için mahremiyet problemi yaratabilir. Bu ufak sorun ise, peyzajla yani bahçeye 
konulacak olan uzun ağaçlarla, ev ile sokak arasındaki görsel ilişkiyi engelleyerek çözülebilir. Bu projede kullanılan 
heybetli pivot kapılar, ticari ve kurumsal binalarda da kullanılmaktadır. Bu büyük ölçekli, 3 metre genişliğinde ve 6 
metre yüksekliğindeki özel imalat kapı, izole edilmiş camdan ve bunu saran siyah metal çerçevelerden oluşmak-
tadır. Kapının üstünde ise lento niyetine bulunan bir cam pencere mevcuttur, Anvers’teki binanın 3. katı da böyle 
aydınlatılmaktadır.

Günümüzdeki akımlar geçmişe kıyasla biraz daha özgür olarak işlenebiliyor, buna geleneksel olanı yeniden yorum-
lamak da dahil. Anıtsallığın bu uyarlaması, iletilmek istenen mesaj ve işlenen tema açısından daha çok moderniz-
mi vurgular nitelikte. v
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Türkiye’de açılan tüm ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarının takip edilmesini 
mümkün kılan YarışMO yayın hayatına başladı.

Cumhuriyet tarihi ile başlayarak Türkiye’de açılan yarışmaların elden geldiğince 
kapsamlı ve mümkün olduğunca eksiksiz bir dökümünü ortaya koyan 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yarışmalar Dizini’nden bayrağı alarak günümüze 
taşıyan YarışMO, yarışmalara ait tüm bilgilerin bulunduğu, yarışma gündemini yakından 

takip etmeye olanak sağlayan bir platform olma özelliği taşıyor. 

Yarışmalara ait kolokyumlara ve haberlerine yer veren, yarışmayla seçilen projelerin 
uygulamasıyla ilgili bilgileri barındıran, yarışma duyurularının bulunduğu, mimarların, 

mimarlık öğrencilerinin ve mimarlıkla ilgilenen herkesin erişimine açık olan 
YarışMO, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin bir çalışması.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Yarışmalar Dizini’nin 
2004’te bıraktığı yerden devam ederek, yarışmalara dair her türlü bilginin bulunduğu, 

sanalda paylaşıma açık olan bir portal oluşturarak, mimarlık yarışma ortamı için 
bir rehber yaratmayı amaçlıyor. Mimarlık mesleğinin önemli bir ayrıcalığı olarak 

düşündüğümüz yarışmalar, yeni, farklı fikirlerin ortaya çıkması, fikirlerin piyasadan 
bağımsız bir şekilde üretilebilmesi imkanını sunuyor. Yarışmaların, kentlerimizin 

daha nitelikli mimari çevreye ulaşması yönündeki çalışmaların duyurulması; mimarlar, 
akademisyenler, öğrenciler, kullanıcılar tarafından değerlendirilmesi, 

tartışılması için bir araç olarak kullanılması hedeflenen bu platformun mimarlıkla ilgili 
herkes için yarışmalar kılavuzu görevi görmesi amaçlanıyor.

Site içerik açısından zenginleşmeye devam edecek. 
Öneri ve görüşlerinizi, yayımlanmasını istediğiniz yarışma projelerinizi 

iletisim@yarismo.org adresinden 
YarışMO platformuyla paylaşabilirsiniz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yarışmalar Dizini’ni incelemek için:
www.mimarlarodasiankara.org/yarismalardizini

YAYINDA!YAYINDA!
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