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“Genç” Mimar Olma Hali

KEND‹S‹N‹ "ÇIRAK" M‹MAR OLARAK TANIMLAYACAK KADAR "GENÇ" B‹R
M‹MAR: NOYAN UMUR VURAL. AMA AYNI ZAMANDA ‹fiLER‹N‹, F‹K‹RLER‹N‹
ULUSLARARASI YAYINLARDA PAYLAfiACAK KADAR DA ‹DD‹ALI
Ebru Türkdamar Diktafl

bru Türkdamar Diktafl -

Mimarl›¤› nas›l tercih ettiniz?

Mimarl›¤a bafllang›ç hikâyenizle

bafllayal›m dilerseniz...

Noyan Umur Vural - ‹zmir'de inflaat

sektöründe yer alan bir ailede

büyüdüm. Çocuklu¤umun belli

dönemlerinde ofis ve flantiye

ortamlar›nda bulunma f›rsat›m oldu.

Ofisteki mimarl›k dergilerinde

gördü¤üm, be¤endi¤im binalar›n

çizimlerini yapmaya çal›fl›rd›m. Lise

y›llar›ndan itibaren ise mimar olmaya

heveslenmifltim. 1998–2003 y›llar›

aras›nda Do¤u Akdeniz Üniversitesi

Mimarl›k Fakültesi'nde mimarl›k

e¤itimimi tamamlad›m. Mezuniyetten

sonra farkl› dönemlerde Mimar Ergin

Vural, Mimar Yalç›n Kezer ve Mimar

Adnan Turan ile birlikte çal›flt›m. 2008

y›l›ndan itibaren kendi mimarl›k ofisimi

kurup, çal›flmalar›ma devam ettim.

ETD - Mimarl›k alan›nda büro kurmak

konusunda zamanlamay› nas›l

öngörüyorsunuz?

NUV - Mimarl›k sadece tasar›mc›yla

kâ¤›t aras›nda geliflen bir üretim flekli

de¤il, yap›n›n ortaya ç›k›fl sürecindeki

tüm etkenlere hâkim olmay› gerektiren

bir ifltir. ‹nflaat, makine, elektrik

mühendisleriyle ortak ve verimli

çal›fl›lmas›,  iflveren-mimar iliflkisinin

yönetilmesi, tasar›m›n günümüzün

yap›m teknolojilerine uygun olmas›,

yüklenici firman›n yaklafl›m›, inflaat

sektöründeki yap› ustalar›n›n becerileri,

tasar›m›n yürürlükteki mevzuata

uygunlu¤u, yap›m sürecinde gündeme

gelen problemlerin çözümü... Bütün

bunlar›n bilefliminde bir sonuç ürün

hayata geçiriliyor. Mimar›n bir tür

s›nava tabi oldu¤u, oldukça uzun

soluklu ve sanc›l› bir süreç asl›nda...

Ayn› zamanda ofis yönetimi, ticari

yükümlülükler ve baflka konular da

cabas›! Kabul etmeliyiz ki, bu sorunlar›n

tamam› ile bafl edebilecek bilgiye,

deneyime 4 y›ll›k mimarl›k e¤itimi

sonunda ulaflm›fl olmak oldukça zor.

Ben kendi ad›ma mimarl›kta usta ç›rak

iliflkisine çok inan›yorum. Okuldan

mezun olduktan sonra -o zamanlar

Karaba¤lar'da olan ofisimizde- rahmetli

amcam Ergin Vural'la çal›flmaya

bafllam›flt›m. Sonra hiç beklenmedik ve

üzücü bir biçimde kendisini kaybettik.

Daha sonralar› bu usta ç›rak iliflkisini iki

y›l Mimar Yalç›n Kezer ile -ki hala baz›

projelerde bir araya geliyoruz-, iki y›l da

Mimar Adnan Turan ile birlikte çal›flarak

sürdürdüm. Sadece mimari anlamda

de¤il, kiflisel geliflimim anlam›nda da bu

insanlar›n bana büyük katk›lar›

olmufltur. Hala onlarla vakit

geçirmekten büyük keyif al›yorum. Her

ne kadar mezun olur olmaz kendi

ofisimizi açma yetkisine sahip olsak da,

bu tür süreçlerin ertesinde kendi

büromu açm›fl olmam›n daha do¤ru bir

hamle oldu¤unu düflünüyorum.                

ETD - Büro yap›lanman›z nas›l? Kaç

kifli ile ve hangi yöntemlerle

çal›fl›yorsunuz?

NUV - Benim d›fl›mda, bir mimar, bir iç

mimar, iki inflaat mühendisi ve bir

mimari teknikerden oluflmak üzere alt›

kiflilik bir tasar›m ekibiyiz. Yap›n›n

mekânsal ve strüktürel tasar›m›n›

paralel yürütüyoruz. ‹flin bafl›nda

sorunun ne oldu¤unu kavramaya

çal›fl›yoruz; talepleri, program›

de¤erlendiriyoruz, mevzuat›n bize

E

SA⁄ ÜSTTE 40>82

Haftasonu evi

SA⁄ ALTTA Karfl›yaka

erkek yurdu
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sa¤lad›¤› olanaklar› göz önüne al›yoruz

ve yorumluyoruz. Tasar›m›n bütününü

kurgulad›ktan sonra yürürlükteki

mevzuat ile ilgili herhangi bir konuyu

atlam›fl olmaktan ötürü kurgumuzun

de¤iflmesini istemiyoruz. Ama bu

hassasiyetimize ra¤men ço¤u zaman

sorunlarla karfl›laflabiliyoruz. Bunun,

fazlas›yla belirsizlik potansiyeli tafl›yan

bir ülkede tasar›m yapman›n

güçlü¤ünden kaynakland›¤›n›

düflünüyorum; sonuçta sürekli tetikte

ve uyan›k olmak zorundas›n›z. Ana

hatlar› belirledikten sonra malzeme

seçimi ve detaylar üzerine yo¤unlafl›p

tasar›m› büyük ölçüde tamaml›yoruz.

Ofiste kendi aram›zda tart›flt›¤›m›z

tasar›m konseptini olufltururken ço¤u

ana fikirleri direkt olarak iflverene

aktarm›yoruz, onlar›n yo¤unlaflt›¤›

konularla bizimkiler farkl› olabiliyor.

ETD - Kurmaya çal›flt›¤›n›z mimarl›k

dilinden söz edebilir misiniz?

NUV - Mimarl›¤› as›l olarak "infla

edilebilir" hayaller kurma mesle¤i

olarak alg›l›yorum. Zihnimizdeki

tasar›m› infla edemedi¤imiz sürece söz

konusu ürünün mimari eser olarak

tan›mlanamayaca¤›n› düflünüyorum.

Tasar›m›m›z› hayata geçirebilmek için

fonksiyonelli¤i, esteti¤i,

sürdürülebilirli¤i, iflin ekonomisini,

tasar›m›m›z›n yürürlükteki mevzuata

uygunlu¤unu ve buna benzer pek çok

konuyu göz önüne al›yoruz ve bunlar›n

tümü için tek bir cevap ar›yoruz. E¤er

bu bafll›klar›n birço¤una cevap

verebilirsek; yap› iyi bir yap›d›r.

Ben mimaride kurguyu, ana fikri

önemsiyorum; öncelikle analiz

yap›yorum, daha sonra ana fikri

netlefltirip kendime belli hedefler

koyuyorum. Bunlar› oluflturduktan

sonra -bana göre- mimarinin kelimeleri

olan (tafl, ahflap, beton vs) malzemeleri

kullanarak, basit geometrik formlar›

parçalayarak, kimi zaman onlar› birbirini

bütünleyecek flekilde düzenleyerek

tasar›m›m› ifade etmeye çal›fl›yorum.

Ayr›ca sonuçlardan ziyade sürece

yo¤unlaflmak gerekti¤ini düflünüyorum.

‹flveren için sonuç ürün daha önemli

olabilir ama biz tasar›mc›lar için as›l

yararl› olan›n, insan› birçok yönden

gelifltiren bu sanc›l› süreç oldu¤unu

düflünüyorum.

Yap›n›n infla edilece¤i yer tabii ki çok

önemli. O çevrede, o programa uygun

nas›l bir yap› tasarlanaca¤›na

odaklanmak önemli. Kimi zaman

tasarlad›¤›m›z yap›n›n yer alaca¤› çevre

içinde kaybolmas› gereklili¤ine inan›yor

ve ona göre yol al›yoruz. Kimi zamansa

yap›n›n farkl›laflmas›, vurgusu için

elimizden geleni yap›yoruz. Yani veriler

çok önemli. Genelde formüller ve

yaklafl›mlar ayn› olsa bile verilerin

farkl›laflmas›yla sonuç ürün de farkl›

oluyor. 

Herhangi bir tasar›m› farkl› olmak ad›na

üretmek gibi bir heyecan›m›z yok, as›l

iste¤imiz onun kendili¤inden geliflmesi.

Saçmalamakla farkl› olmak aras›nda

ince bir çizgi var ve kimi zaman farkl›

olma heyecan› tasar›m›n önüne

geçebiliyor. Neyi yapmaman›z

gerekti¤ini bilmek de önemli!

Asl›nda içinde bulundu¤um dönemi

"ç›rakl›k" ya da "genç" mimarl›k dönemi

“Z‹HN‹M‹ZDEK‹ TASARIMI ‹NfiA EDEMED‹⁄‹M‹Z
SÜRECE ÜRÜNÜN M‹MAR‹ ESER OLARAK
TANIMLANAMAYACA⁄INI DÜfiÜNÜYORUM”
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olarak kavr›yorum. 35–45 yafllar›nda

"kalfal›k", ancak ondan sonra "mimarl›k"

dönemi bafll›yor san›r›m. Bu oldukça

uzun soluklu bir süreç; neler yaflar›m,

fikirlerim nas›l de¤iflir bilemiyorum,

çünkü yaflarken sürekli çevreyle

etkileflim halindeyiz. 2–3 y›l önce

Hollanda’da Uzakdo¤u kökenli

Sthapatya Veda ö¤retisine uygun

yap›larla ilgili mimari özellikleri

ö¤renmeye gitmifltim. Çok farkl› bir

deneyimdi, yap›lardan beklentileri

bizimkilerden oldukça farkl›yd›.

Tamam›yla do¤al, sentetik olmayan

malzemelerle üretilmifl, sa¤l›kl›, ekolojik

yap›lar›n içerisinde yaflamak istiyorlar.

Bu anlamda da sakinlik ve yal›nl›k önem

kazan›yor. Plan çözümlemeleri geçmifl

dönem Türk Mimarisi'nde inceledi¤imiz

plan flemalar›na çok benziyor asl›nda.

Bu deneyim Türkiye'ye döndükten

sonra tasar›mlar›m› da etkiledi haliyle.

Hayata, çevrenize bak›fl›n›zdaki

de¤iflimler de zamanla mimari

kararlar›n›z› yönlendiriyor.

ETD - "‹zmir"de mimarl›k üretimi

içinde olmak ya da "‹zmir"de

tasarlamak belirleyici, yönlendirici

konular m› sizin için?

NUV - Elbette, yaflad›¤›n›z çevrenin

al›flkanl›klar›, ihtiyaçlar›, talepleri

tasar›m› do¤rudan etkiliyor. fiehrin ifl

hacmi, ekonomisi de çok belirleyici.

Ayr›ca ‹zmirli olmam›n; bak›fl aç›m›,

kültürümü bu çevreden edinmifl

olmam›n üretimimi dolayl› yoldan da

“YARIfiMA DÜZENLEN‹YOR, MEDYADA
GEN‹fi YER BULUYOR, AMA KAZANAN PROJE
GEREKT‹⁄‹ G‹B‹ SAH‹PLEN‹LM‹YOR”

ÜSTTE S-S evi, Bornova

ALTTA Otel projesi,

Kahramanlar

SA⁄ ALTTA H-B evi,

Çeflme
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olsa etkilememesi kaç›n›lmaz herhalde.

Ben geliflime inan›yorum; bir flekilde

çevremizden besleniyoruz; kendime

göre do¤ru bulduklar›m› özümsüyor,

üzerine düflündüklerimi ekliyor sonra

da ifade araçlar›na dönüfltürüyorum.

ETD - Yar›flmalara kat›l›yor musunuz?

Mimarl›k yar›flmalar› hakk›ndaki

görüfllerinizi alabilir miyiz?

NUV - Ö¤renciyken yar›flmalara kat›l›p

çeflitli ödüller ald›¤›m oldu. Ama

yar›flmalar›n hak ettikleri sayg›y›

görmedi¤ine inan›yorum. Özel sektörün

düzenledi¤i yar›flmalar›n d›fl›nda kalan

yar›flmalar›n göstermelik oldu¤unu

düflünüyorum. Yar›flma düzenleniyor,

medyada genifl yer buluyor, ama

kazanan proje gerekti¤i kadar

sahiplenilmiyor. Mimar kadar herkesin

sahiplenmesi gerekiyor. Projenin

uygulanma flans› buldu¤u istisnai

durumlarda bile tasar›mdan oldukça

uzaklafl›ld›¤›n› gözlemliyorum. 

‹halelerin nas›l yap›ld›¤› ortada,

yüklenicilerin yeterlilikleri tart›fl›l›r... ‹fl

yap›m aflamas›na geldi¤inde bahaneler

genelde ayn›; yap›m› zor, hiç ekonomik

de¤il vs... Yar›flmalara kat›lan

arkadafllar›m›z›n ortak s›k›nt›lar› bunlar.

Projenin uygulanma sürecinin ço¤u

zaman d›fl›nda b›rak›l›yorlar. Kazanan

projelerin sahiplenilmesi ve en az

tasar›mc›lar kadar heyecan duyulmas›

gerekti¤ine inan›yorum.

ETD - Mimarl›k alan›ndaki ürünlerinizi

baflka mimarlarla paylaflmak/tart›flmak

konusunda tavr›n›z ne yöndedir? 

NUV - Kendimizi gelifltirmek

paylaflmaktan ve birbirimizle etkileflim

halinde olmaktan geçer. Sadece mimari

konularda de¤il, her konuda etkileflime

girmek önemli bence. Kendi ad›ma

konuflmaktan çok dinlemeyi tercih

ederim; baflkalar›n›n bak›fl aç›s›n›,

konuyu nas›l ele ald›klar›n› görmek

daha faydal›. Gerçek anlamda mimari

elefltiri çok yap›lm›yor, bunun nedenini

anlamak zor do¤rusu... Kimi zaman

mimarlar›n da elefltirilere gere¤inden

fazla reaksiyon gösterebildi¤ini

görüyorum. Her yap› elefltirilebilir

olmal›d›r; problemlere karfl›l›k kendi

tezimizi ortaya koydu¤umuz ve

tercihlerimizi yapt›¤›m›z noktada

elefltiri almak çok do¤al. 

Olumsuz elefltirileri bile olumlu

karfl›lamak gerekir diye düflünüyorum.

fiunu da unutmamal›y›z; bir yap›y›

yaflama geçirmek hiç de kolay de¤il,

do¤ru yorumu yapabilmek için durumu

önyarg›s›z de¤erlendirmek gerekir.

Elefltirinin nereden, kimden ve ne

niyetle geldi¤i de önemli bu anlamda...

ETD - Uluslararas› yay›nlarda da yer

alm›fl bir "genç" mimar olarak

mimarl›k yay›nc›l›¤› ile ilgili

görüfllerinizi ve hangi yay›nlar› takip

etti¤inizi ö¤renebilir miyiz?

NUV - Yabanc› ve yerel yay›nlar›n

ço¤unu takip etmeye çal›fl›yorum. Bu

da mesle¤imizin bir zorunlulu¤u

asl›nda... Sadece yay›nlar› de¤il, fuarlar›,

seminerleri, beni besleyece¤ine

inand›¤›m her etkinli¤i takip etmeye

çal›fl›yorum. Uluslararas› yay›nlarda yer

alma konusu ise oldukça tesadüfi

geliflti. Sanart Yay›nc›l›k'tan ‹lhami Bey

bize geldi¤inde ofisimizde sergilemekte

oldu¤umuz projelerimizi gördü.

Projelerimi uluslararas› yay›nlara

yollamam konusunda beni kendisi

teflvik etti. Yollad›m, ilgilendiler, birkaç

yaz›flma, ana fikir–detaylar arkas›ndan

biraz daha uzun yaz›flmalar derken

yay›mland›. Özellikle potansiyel

anlam›nda mimarl›¤›m›z›n geride

oldu¤una inanm›yorum. Hatta birçok

Türk tasar›mc›n›n ülke koflullar›na

ra¤men çok baflar›l› oldu¤unu

düflünüyorum. Birlikte verimli çal›flma

ve organize olma konusunda

s›k›nt›lar›m›z var. Sadece mimarlar›n

niteliklerini yükselterek sorunlar›

çözemeyiz di¤er bileflenleri de

iyilefltirmemiz gerekiyor… 

ETD - Örgütlülük ve meslek

örgütlenmesi hakk›nda düflüncelerinizi

alabilir miyiz? 

NUV - Mimarl›¤›n eme¤i ve bilgisi

sermaye taraf›ndan en çok sömürülen

meslek alanlar›ndan biri oldu¤unu

düflünüyorum. Günümüz flartlar›nda

mimarlar›n ortak ç›karlar›n› gözetip

kendi içlerinde örgütlenmesi

kaç›n›lmaz. Ancak mimarl›¤›n imaj›n›n

ve sayg›nl›¤›n›n yükselmesiyle

mimarlar›n hak etti¤i maddi, manevi

imkânlara sahip olabileceklerine

inan›yorum. Bunun için de örgütlü

hareket edilmesi gerekiyor. Bizler her

ne kadar kendimizi gelifltirmeye

çal›flsak da, toplumun bak›fl›nda hak

etti¤imiz yerde olmad›¤›m›z sürece

y›pran›yoruz. Sadece serbest çal›flan

mimarlar›n de¤il, kamuda ya da ücretli

çal›flan meslektafllar›m›z›n da benzer

s›k›nt›lar› var.

ETD - Söylefli için çok teflekkür

ederiz... t

Ebru Türkdamar Diktafl, Mimar


