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bru Türkdamar Diktaﬂ Mimarl›kta "genç" olma halini
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Ramazan Avc› - Sorunuzun
“mimarl›kta” sözü ile baﬂlad›¤›n› ve bu
eylem alt›ndaki karﬂ›l›¤›n›n ne oldu¤unu
bulmaya çal›ﬂt›¤›n› düﬂünürsek, elbette
ki cevap sadece fizyolojik bak›mdan
“genç” olma hali ile ilgili olmayacakt›r.
Fizyolojik anlamda genç olma halininse
-her ne kadar gençlere güven
duyuldu¤u, kendilerine dair beklenti ve
umut içerisinde olundu¤u her ortamda
dillendirilse de- pratikte acemi, yersiz
cesaret peﬂinde olma ve iﬂi yürütecek
donan›mda olmama ﬂeklinde
alg›land›¤›n› düﬂünmekteyim.
Mimarl›k ortam› genelinde yaﬂça genç
olanlardan, “yeni” fetiﬂinin
güdümündeki beklentileri karﬂ›lamalar›
talep ediliyor görünse de -istisnalar›
saymazsak e¤er- dünyada görece
tecrübeli bürolar›n daha yo¤unlukla
“yeni”nin peﬂinde olduklar›n›
söyleyebiliriz. Gelecekte var olabilme,
yer edinme, maddi sorunlarla bo¤uﬂma
gibi kayg›lardan k›smen uzaklaﬂt›klar›
düﬂünülürse bu durum normal
karﬂ›lanabilir. Bu nedenlerle sorunuzun
muhatab›n›n sadece yaﬂça “genç”
olanlar olmad›¤›n› öncelikle belirtmek
gerekir.
Bize göre “genç” olma halinin ne
anlama geldi¤ine dönersek; genel
kabuller, ﬂemalar, al›ﬂkanl›klar,
geleneksel iﬂ alma yöntemleri, salt
proje üretmekten uzak durup, üretirken
ise ortama ve iﬂverene göre e¤ilip
bükülmeksizin duruma özgün çözümler
arama sürecidir. Tabii ki bizim bunlar›
ﬂimdiye dek ne kadar baﬂarabildi¤imiz
tart›ﬂ›labilir.

ETD - "Mimar" olma halini nas›l
yorumluyorsunuz? Mimar kimdir sizce?
Seden Cinasal Avc›: ‹lk sorudaki
mimarl›kta “genç” olma hali bizim de
fazlas›yla kafa yordu¤umuz bir konu
oldu¤undan son paragrafta
söylediklerimiz ﬂu an için “mimar “olma
halimizle ile ilgili düﬂüncelerimizi
aç›klamaktad›r.
ETD - Ankara'da çal›ﬂm›ﬂ mimarlar
olarak iki ﬂehirdeki mimarl›k
ortamlar›n› mesleki düzeyde,
yar›ﬂmalar özelinde ve kiﬂisel
gözlemlerinizle aktarabilir misiniz?
SCA - Asl›nda bu ikimizin de ﬂansl›
oldu¤u bir konu; Ankara’da da,
‹zmir’de de bölgesel iﬂler yapmayan,
yar›ﬂmalara aktif olarak kat›lan
bürolarda çal›ﬂm›ﬂ olmam›z... Bu
sebeple çal›ﬂt›¤›m›z bürolar anlam›nda
çok ciddi farkl›l›klar deneyimlemedik.
Ama genel mimarl›k ortam› aç›s›ndan
de¤erlendirdi¤imizde iki ﬂehir aras›nda,
hatta ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir aras›nda
birçok anlamda farkl›l›klar›n söz konusu
oldu¤unu söyleyebiliriz.
Ankara’da ço¤unlukla kamuya iﬂ
yap›l›yor olmas›ndan ötürü a¤›rl›¤›n›
hissettiren bürokrasi ve aﬂ›lmas›
gereken bir statüko var. Tabii ki bu
durum proje süreçlerine de do¤rudan
yans›makta. Daha fazla mimarl›k bürosu
var, dolay›s›yla da daha fazla rekabet, iﬂ
gücü gereksinimi ve h›z söz konusu...
Tan›d›¤›m›z mimarl›k bürolar›n›n
neredeyse hepsinin mesai süreleri
oldukça uzun. Fakat ‹zmir’de büro
say›s› ve iﬂ potansiyeli daha düﬂük olsa
da, daha rahat mesai saatlerine sahip
olundu¤u; iﬂ d›ﬂ›nda kalan zamanlar›n
daha verimli oldu¤u da bir gerçek.
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Üniversitesi Mimarl›k Bölümü’nden mezun oldu.
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Ben ‹zmir'de kendi büromuzu açana
kadar Metin K›l›ç ve Dürrin Süer'le
birlikte çal›ﬂt›m. M Art› D Mimarl›k'ta
bildi¤im ço¤u ‹zmir bürosuna göre
daha farkl› bir çal›ﬂma prensibi var.
Beraber çal›ﬂt›¤›m›z süre içerisinde
yo¤un ﬂekilde uygulama projeleri
haz›rlad›¤›m›z zamanlar da oldu, bunun
yan› s›ra de¤iﬂik ekiplerle birçok
yar›ﬂmaya da kat›ld›k. Ekip çal›ﬂmas›na
çok önem veren bir ofisti. Ekipteki
çeﬂitlili¤in faydalar›na ve iyi bir ekip
çal›ﬂmas›n›n nas›l olaca¤›na orada tan›k
oldum. Konuﬂmam›n baﬂ›nda
söyledi¤im gibi kendimi bu konuda
ﬂansl› görüyorum; çünkü bugüne kadar
çal›ﬂt›¤›m iki ofiste de, TH&‹dil Mimarl›k
Ankara Bürosu ve M Art› D Mimarl›k'ta
gerek yar›ﬂmalar özelinde gerekse
proje haz›rlama süreçlerinde çok ﬂey
ö¤rendim.
RA - Ben sadece, ayn› büronun Ankara
ve ‹zmir ofislerinde çal›ﬂt›¤›m için iﬂ
nitelikleri ve süreçleri aç›s›ndan bir fark
hissetmedim, ama ayr› ayr› hem Hasan
Özbay, Asl› Özbay, Baran ‹dil hem de
Tamer Baﬂbu¤’un tecrübelerinden
faydalanma f›rsat› buldum. Her ne
kadar üzücü bir ﬂekilde ayr›lmam
gerekmiﬂ olsa da, aktif olarak
yar›ﬂmalarla ilgilenen bu büroda hem
ben hem de di¤er çal›ﬂan arkadaﬂlar›m
yar›ﬂma süreçlerine dâhil edilmiﬂ,
heveslendirilmiﬂ ve desteklenmiﬂtir.

sürdürebiliyorduk. ‹kimiz de hem
çal›ﬂt›¤›m›z ofislerde, hem beraber hem
de farkl› ekiplerle birçok yar›ﬂmaya
kat›ld›k. Denizli Belediyesi Hizmet
Binas› Projesi’nin uygulama sürecine
geçti¤imizde art›k iﬂverenin karﬂ›s›nda
bir mimarl›k bürosu olarak durmak
gerekiyordu.

ETD - Kendi büronuzu kurman›z›
h›zland›ran yar›ﬂma birincili¤inden ve
yaﬂad›¤›n›z süreçten söz edelim..
SCA - Asl›nda kendi büromuzu bir an
önce açmak gibi bir hedefimiz yoktu.
Yar›ﬂmalara kat›l›m›m›z› baﬂka
bürolarda çal›ﬂ›rken de

ETD - Denizli'de ald›¤›n›z birincilik
ödülü sonras›nda yaﬂananlar hakk›nda
bilgi verir misiniz? Uygulama süreci ne
aﬂamada?
SCA - Yar›ﬂma sonuçland›ktan sonra,
istemeden de olsa hararetli bir
tart›ﬂman›n içinde bulduk kendimizi.
Mesleki “etik” konusu ekseninde
yürüyen tart›ﬂmalar elbette ki
gerekliydi, ama konu kolayca ülke
gündeminden hiç eksik olmayan “ﬂike
teorilerine” kay›verdi, bu noktada
yorum yapan kiﬂilerin sanki süreç içinde
hep bizimle beraberlermiﬂ gibi sözünü
ettikleri komik ve gerçek olmayan
iddialar da ortaya at›ld›. Elbette bunlara
cevap vermedik.
Bunlar›n d›ﬂ›nda dedi¤im gibi “etik”
konusunda yürüyen tart›ﬂmalar
gerekliydi, biz de gereken dersi ald›k.
Fakat ﬂunu belirtmeliyim ki; yar›ﬂma
öncesinde benzer tart›ﬂmalar› ben ve o
yar›ﬂmadaki ekip arkadaﬂlar›m kendi
aram›zda da yapm›ﬂt›k. Bu durumun,
birbirlerini y›llard›r tan›yan, iﬂ d›ﬂ›nda
dostluklar› oldu¤unu da bildi¤imiz,
beraber iﬂ yapm›ﬂ ve ayn› yerlerde hala
görev yapmakta olan kiﬂilerin, ayn›
zamanda jüri-yar›ﬂmac› iliﬂkisi içinde de
olabildi¤ini gördü¤ümüz durumlardan
çok da farkl› olmad›¤›n› ve -safça bir iyi
niyetle- Ramazan’›n Tamer Baﬂbu¤’un
yan›nda çal›ﬂ›yor olmas›n›n beni ve

ekipteki di¤er arkadaﬂlar›m› çok da
ilgilendirmedi¤ini düﬂünmüﬂtük.
Farkl› bir ba¤lamda bakacak olursak,
meslek odas›n›n itiraz etti¤i, legalli¤i
tart›ﬂmal› / boykotlu yar›ﬂmalara
girmekte herhangi bir “etik” sorun
görmeyen, bunu tart›ﬂmaya de¤er dahi
bulmayan ortam, jüri ve yar›ﬂmac›y›
içeren bir tart›ﬂmada “etik”
hassasiyetini fazlas›yla göstermiﬂ ve iyi
de olmuﬂtur. Çünkü tüm bu tart›ﬂmalar
bize göre ortam›n sadece “etik”
hassasiyetini göstermekle kalmam›ﬂ,
yar›ﬂmalar özelinde yar›ﬂmac›ya, jüriye,
idareye “güven” in de çok hassas ve
k›r›lgan bir çizgide seyretti¤ini
göstermiﬂ, bu çizginin çok aﬂ›lmamas›
gerekti¤ine iﬂaret etmiﬂtir.
Buradan proje uygulama sürecine
dönecek olursak, Belediye ile
görüﬂmelere baﬂlad›¤›m›zda karﬂ›m›zda
nas›l bir idare bulaca¤›m›z› bilmiyorduk.
Özellikle son dönemlerde herkesçe
söylenegelen, “Geleneksel Türk
Mimarisinin canland›r›lmas›”
do¤rultusunda yap›lmas› istenilen
de¤iﬂiklikler olabilece¤i konusunda
endiﬂelerim oldu. Fakat ilk
toplant›m›z›n ard›ndan tüm endiﬂelerim
sonland›. ‹dare yar›ﬂmada seçilen
projeden memnundu ve projeyi nitelikli
bir düzeyde uygulamak istiyordu.
Uygulama projelerine baﬂlamadan önce
oldukça fazla say›da toplant› yapt›k.
Onlar› dinledik ne istediklerini anlamaya
çal›ﬂt›k. Neredeyse bütün toplant›lara
aktif bir ﬂekilde Belediye Baﬂkan› da
kat›ld›. Bina kullan›c›s›n›n kendileri
olmas› sebebi ile iﬂlevlerin netleﬂmesi
konusunda titiz davrand›klar› avan
proje aﬂamas›ndan sonra uygulama
projelerini haz›rlamaya devam ediyoruz.
EGE M‹MARLIK TEMMUZ 2010

ETD - Mimarl›k bürosu olarak
kendinize koydu¤unuz hedefler
nelerdir? Yar›ﬂmalar bu hedeflerin
neresinde konumlan›yor?
SCA - Belirli hedeflerimiz oldu¤u
söylenemez, yar›ﬂmalarsa bizim için
ço¤u kiﬂinin düﬂündü¤ünün aksine iﬂ
alma yöntemi de¤il, kendi sözümüzü
söyleyebildi¤imiz, kendimizi ifade
edebildi¤imiz bir eylem alan› ﬂu an için.
ETD - Yar›ﬂmalara kat›l›m ve
haz›rlanma sürecinizden söz eder
misiniz?
RA - Yar›ﬂmaya kat›lma karar›m›z›
yar›ﬂman›n takvimi ve jürisine ba¤l›
olarak veriyoruz. Fakat fazla say›da
yar›ﬂma aç›lmamas›ndan dolay› çok da
seçim yapma ﬂans›m›z olmad›¤› da bir
gerçek. Çekirdek bir ekibimiz yok, söz
konusu olan yar›ﬂmaya hevesli olan
arkadaﬂlar›m›zla ekip oldu¤umuz çok
örnek bulunmakta. Haz›rlanma
sürecinde olabildi¤ince çok sesli,
alternatif fikirleri de kapsayan, o
konuya ve duruma özgü bir fikir
üretme çabas›nda oluyoruz. Ödül
tutarlar›, jüri seçimleri ve sonuç odakl›
de¤il de süreç etkin bir yöntemi
önemsiyoruz. Jüri her ne kadar sonuç
EGE M‹MARLIK TEMMUZ 2010

ürün üzerinden de¤erlendirme ve
okuma yapsa da, biz kendi kriti¤imizi
sonuçlar aç›klanmadan önce süreç
üzerinden yapmaya çal›ﬂ›yoruz. Jüri
seçimleri üzerinden tümdengelim
yapmaktansa söz konusu iﬂin
hedefledi¤i sözü, jüriye ve ortama ne
kadar söyleyebildi¤i ile ilgileniyoruz.
ETD - ‹simlerinizi kentsel tasar›m
alan›nda aç›lan yar›ﬂmalarda da
gördük s›kl›kla... Yar›ﬂmalar›n konu ya
da ölçe¤ine göre bir öncelik belirliyor
musunuz? Disiplinler aras› yar›ﬂmalar
hakk›nda görüﬂlerinizi alabilir miyiz?
SCA - Önceki soruda söyledi¤imiz gibi
yar›ﬂma takvimi ve jürisi bizim için iﬂin
önceli¤ini belirliyor. Kentsel tasar›m
yar›ﬂmalar› mimari proje yar›ﬂmalar›na
göre iﬂ yükü aç›s›ndan daha zorlu
oluyor. Ve bazen bu yar›ﬂmalarda ekip
içerisinde farkl› meslek gruplar›ndan
arkadaﬂlar›m›z›n da olmas› isteniyor.
RA - Bu ne kadar olumlanabilir
bilmiyorum, ama biz herhangi bir
yar›ﬂmaya girmek için o konuya özgü
donan›m ve yetkinli¤e sahip olup
olmad›¤›m›z› tart›ﬂm›yoruz. Hâlihaz›rda,
kentsel tasar›m yar›ﬂmalar›nda çeﬂitli
meslek dallar›ndan ekip üyelerinin
gereklili¤ini savunan ya da tam tersi

“mimar”›n donan›m›n›n her ﬂeye yeterli
iddia eden iki farkl› kutup var. Daha
önceki cevaplarda da belirtti¤imiz gibi,
biz zaten söz konusu olan yar›ﬂmaya
olabildi¤i kadar çok sesi -farkl› meslek
disiplinlerinden de olsa- katmaya
çal›ﬂ›yoruz. Fakat bu noktada bunun bir
gereklilik ve olmazsa olmaz bir de¤er
oldu¤unu düﬂünmüyorum; biz
sözümüzü veyahut yeterlili¤imizi
iﬂimizle ortaya koymaya çal›ﬂ›p gerisini
jüriye ve ortama b›rak›yoruz.
Disiplinler aras› çal›ﬂman›n zorunlu
oldu¤u yar›ﬂmalar›n aç›lmas›n›n; iyi
niyetli, meslekler aras› etkileﬂimi
tetikleme amaçl› bir ön ﬂart olmas›ndan
öte kanuni ve mesleki haklar› gözetme
endiﬂesi içindeki bürokratik bir tutum
oldu¤unu düﬂünüyorum. Baran ‹dil’in
deyiﬂiyle bir tür “zoraki evlilik”
dayatmas›...
ETD - Geçti¤imiz dönemde sonuçlanan
yar›ﬂmalarda gençlerin isimlerinin ödül
listelerinde üst s›ralarda daha s›k yer
almaya baﬂlad›¤›n› gözlemliyoruz. Bu
konuda ne düﬂünüyorsunuz?
SCA - Evet, genç isimlerin veya genç
projelerin ödül listelerinde üst s›ralarda
yer almaya baﬂlamas› gerçekten güzel.
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“

ÜST SIRALARDA DAHA FAZLA 'GENÇ ‹S‹M'
YER ALMASI BEKLENT‹S‹NDEN ÖTE, N‹TEL‹KL‹
‹ﬁLER‹, FARKLI F‹K‹RLER‹ GÖRÜNÜR KILAN,
DAHA GEN‹ﬁ KATILIMLI, DAHA ÇOK SAYIDA
YARIﬁMA AÇILMASINI ÖNEMSEMEK GEREK‹R

”

Ama bu sonuçlar›n biraz da yo¤un
iﬂlerinden dolay› zaman ay›ramayan
veya hâlihaz›rdaki jüri seçimleriyle
nitelikli projelerin elde edilemeyece¤i
endiﬂesi ile yar›ﬂmalara kat›lmayan,
Hüseyin Kahvecio¤lu’nun ‹zmir’deki
Yar›ﬂmalar Sempozyumu’nda “küskün”
olarak sözünü etti¤i isimlerin de
yar›ﬂmalara kat›lmamas›ndan ileri
geldi¤ini düﬂünüyorum.
Yar›ﬂmalar›n ortama katk›s›n›n
artmas›n› bekliyorsak, üst s›ralarda
daha fazla “genç” isim yer almas›
beklentisinden öte, nitelikli iﬂleri,
görece farkl› fikirleri görünür k›lan,
daha geniﬂ kat›l›ml›, daha çok say›da
yar›ﬂma aç›lmas›n› önemsemek gerekir
diye düﬂünüyorum.
ETD - Tasar›m anlay›ﬂ›n›z›, "mimarl›k"
düﬂüncenizi di¤erlerine göre daha iyi
ifade edebildi¤inizi düﬂündü¤ünüz bir
projeniz var m›?
SCA - Her iﬂ kendi konusuna özgüdür.
Asl›nda yapt›¤›m›z her iﬂ, ard›ndan
yapaca¤›m›z yeni bir proje için bize
deneyim katm›ﬂt›r. Tabii ki ilk
projelerimize dönüp bakt›¤›m›zda
yeterli bulmad›klar›m›z ya da “keﬂke
ﬂöyle yapsayd›k” dedi¤imiz oluyor. Her
gün yeni bir ﬂey ö¤reniyoruz, bu
sebeple de düﬂüncelerimize,
görüﬂlerimize sürekli yeni bir boyut
katt›¤›m›z› san›yorum.
RA - Seden’in sözünü etti¤i gibi her iﬂ o
anki “durum” a özgü bir yan›t
aramaktad›r. Tüm iﬂlerimizin bizi iyi

ifade etti¤ini düﬂünüyorum. Projenin
baﬂar›s› ise, süreç içinde bunu ne kadar
yap›p yapamad›¤› ile ilgili. Bu noktada
bizi daha iyi ifade eden de¤il ama daha
baﬂar›l› buldu¤um iﬂimiz benim için
“durum”a iliﬂkin net tespitler ve öneriler
yapt›¤›n› düﬂündü¤üm, 2. turda elenmiﬂ
olan Kahramanmaraﬂ Kültür Park›
projesidir.
ETD - Mimarlar›n örgütlülü¤ü ve
boykot ça¤r›s› yap›lan yar›ﬂmalar
özelinde "örgütlülük" konusunda
görüﬂlerinizi alabilir miyiz?
RA - Örgütlülük konusundaki
gereksinimimiz sadece mimarl›k
alan›nda de¤il tüm meslek alanlar›nda
uç seviyede.
Fakat yar›ﬂmalar özelinde boykotun
çok gereksiz oldu¤una inan›yorum ve
amac›na ulaﬂm›ﬂ bir yar›ﬂma boykotu
henüz görmedim -bu arada sadece
yirmi yar›ﬂmaya kat›labildi¤imi ve
sadece iki boykotlu yar›ﬂmaya tan›k
oldu¤umu da belirtmek isterim- . Tabii
e¤er az say›da proje teslim edilsin
isteniyorsa boykotlar›n amac›na
ulaﬂmad›¤›n› söylemem yanl›ﬂ olur.
Daha tecrübeli a¤›zlardan, geçmiﬂte
Mimarlar Odas›’n›n itiraz etti¤i ama
boykot uygulanmayan ve yar›ﬂmaya
kat›lan mimarlar›n tepkisini teslim etti¤i
iﬂlerle gösterdi¤i örnekler duymuﬂtum.
Üyelerine yapt›r›m uygulama
tehdidindense, durum hakk›nda
bilgilendirme yap›p herkesin kendi
karar›n› ve tepkisini yans›tmas›n›
beklemek daha mant›kl› ve etkili olabilir

diye düﬂünüyorum. Çünkü benim
süreçlerini izleyebildi¤im boykotlu iki
yar›ﬂmada da teslim edilen proje say›s›
az olsa dahi, bu yar›ﬂmalar
sonuçlanm›ﬂ, jüriler ve idareler teslim
edilen proje say›s›n›n azl›¤›n›, dahas›
projelerin niteli¤ini bile tart›ﬂmam›ﬂ ve
yeterli görmüﬂtür.
Yar›ﬂmalar özelindeki boykotlara iliﬂkin
düﬂüncelerime ra¤men, ﬂu ana kadar
biz de Mimarlar Odas›’n›n karar›na
uyarak, boykotlu ilan edilen yar›ﬂmalara
girmemeyi tercih ettik.
ETD - Mimarl›kla ilgili hangi yay›nlar›
takip ediyorsunuz? Türkiye'deki
mimarl›k medyas› hakk›nda
düﬂüncelerinizi almak isterim; sizce
iﬂlevini yerine getiriyor mu?
SCA - Mimarl›kla ilgili olsun olmas›n
mümkün oldu¤u kadar çok yay›n› takip
etmeye çal›ﬂ›yoruz. Ça¤›m›z koﬂullar›n›n
sa¤lad›¤› bilgiye kolay ulaﬂabilirlik
konusunu ve medyan›n her ﬂeyi
görünür ve tart›ﬂ›labilir k›lmas›n› da son
derece olumlu buluyoruz.
E.T.D. – Söyleﬂi için çok teﬂekkür
ederiz. t
Ebru Türkdamar Diktaﬂ, Mimar

SOL ÜSTTE Uluda¤ Milli Park› I. ve II. Geliﬂim

Bölgeleri Peyzaj Planlama, Kentsel Tasar›m ve
Mimari Proje Yar›ﬂmas› - ‹kinci Mansiyon
Proje ekibi: Seden Cinasal Avc›, Ramazan
Avc›, Mustafa Necati Gündüz, Asl›han Coﬂkun
(ﬁehir Bölge Planc›s›), Buket Ergin (peyzaj
Mimar›)
SOL ALTTA Denizli Hükümet Kona¤› Mimari

Projesi ve Yak›n Çevresi Kentsel Tasar›m
Projesi Yar›ﬂmas› - Üçüncülük Ödülü
Proje ekibi: Ramazan Avc›, Mesut Yüksel
(ﬁehir Bölge Planc›s›), Derya Sar› (Peyzaj
Mimar›)
Dan›ﬂmanlar: Turgut ﬁakiro¤lu, Suzan Bahtiyar
ALTTA Kahramanmaraﬂ Kültür Park› Ulusal
Mimari Proje Yar›ﬂmas›
Proje ekibi: Seden Cinasal Avc›, Ramazan Avc›
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