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disiplinsiz, özgür, muğlak, 
ikircikli ve çelişkili

Uzun yıllardır azaksu adlı ofisinizde mimarlık 

pratiği sürdürüyor, birçok alanda farklı pro-

jeler üretiyorsunuz. Portfolyonuzda birçok 

farklı yapı tipolojisi yer alıyor. Sizinle gerçek-

leşmiş projelerinizden çok yarışma projeleri-

nizi ve Türkiye mimarlık ortamını konuşmak 

istiyoruz. Çok genel bir soru ile başlayacağız 

ama yarışma denince ne düşünüyorsunuz?

Adnan Aksu | Uygulama pratiğimiz içindeki 

tüm bu çeşitlenmeye ve sayısal yoğunluğa 

rağmen, bugüne kadarki süreç göz önüne 

alındığında, mimarlık üzerine düşüncelerimizi 

daha çok teorik edinimlerimizden ve yarışma 

projelerimizdeki deneyimlerimizden biriktir-

diğimizi söyleyebilirim. Çünkü günümüz mi-

marlığının dünya çapındaki görünümleri, tıp-

kı zoraki küreselleş(tiril)en sosyo-ekonomik 

ve insanlık tarihi boyunca hiç olmadığı kadar 

adaletsiz politikalar gibi, dayatmalarla dolu. 

Ne yazık ki, zihinsel olmayan her üretim de is-

ter istemez bu sistemin çamuruna bulaşıyor. 

Bu bilinçle, daha bağlantısız ve özgün olması 

beklenen proje yarışmalarını(!) “kendimize ait 

bir mimari yaklaşım” var etme yollarımız ara-

sında önemli bir konuma yerleştirdik. Her yıl 

en azından bir yarışmaya katılmayı da prensip 

edindik.

 

Bundan yaklaşık otuz yıl önce Gazi Üniver-

sitesi’ni bitirdiğimde, okuldaki çoğu mimarlık 

üzerine dertlenen arkadaşımla birlikte,  mi-

marlık pratiği denince ilk aklımıza gelen yarış-

malara katılmaktı. Çünkü o dönemin yarışma 

ortamını besleyen hocaların bol olduğu bir 

üniversitede okudum. Aşağı yukarı proje aldı-

ğım hocalarımın tamamının ofisi vardı ve ya-

rışmalara girip ödüller alıyorlardı. Ortamdaki 

tartışmalar ve mimari gündem çok heyecan 

vericiydi ve biz de buna çok heveslenirdik. 

kendimize ait sözler:
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Hâlâ aynı hevesle bu defa öğrencilerimizle 

birlikte yarışma projeleri üzerinden mimarlığı 

anlamaya ve bize ait bir mimarlık düşüncesi 

kurmaya çalışıyoruz. Tüm paydaşlarımız üni-

versiteden arkadaşlarımız ve değişik mimarlık 

okullarından öğrencilerimiz. Dolayısıyla orta-

mımız hep amatör ve hiçbir zaman da profes-

yonel olmasını istemiyoruz.

Mimari proje yarışmalarının diğer yarışmalar-

dan çok farklı yanları var. Yatırımcı tarafından 

baktığınızda, kendisine en uygun ürünü elde 

etmek için tasarımcıları yarıştırıyor ve bunun 

için de meslek içinden bir jüriyi kendisine ha-

kem olarak belirliyor. Meslek örgütleri açısın-

dan da bu organizasyon mesleğin gelişimi ve 

yeni fikirlerin tartışılması için bir araç ve bu 

aracı daha verimli kılmak için jüri oluşumuna 

müdahil olmak istiyorlar; jüri önerileri genelde 

bu mesleki oluşumlarca belirleniyor. Yarışma-

ya katılan tasarımcılar açısından ise niyetler 

çelişiyor. Eğer tasarımınızın inşa edilerek ci-

simleşmesi sizin için önemliyse birinci olmanız 

gerekiyor. Bu durumda da jürinin yaklaşımını 

önemsemek ve onlara güvenmek zorunda-

sınız. Her bağlamda yarışmaların en önemli 

unsuru jüridir. Yarışmayı açan da, jüriyi kuran 

da, jürinin kendisi de bunun farkında bile de-

ğil veya kimse umursamıyor. Yoksa her zaman 

akademi ağırlıklı olan jüriler eliyle, bu kadar 

yüzeysel ve hiçbir şey ifade etmeyen tasarım-

lar ödüllendirilmeye devam edilemezdi.

Yarışmanın sonucuna odaklandığınızda jü-

rinin oluşumu, kriterleri ve kararları sizin ta-

sarım üzerine düşüncelerinizin kesin değer-

lendiricisidir. Buna rağmen, düşüncelerimizi 

ve tasarımlarımızı jürinin inisiyatifine hatta 

insafına bırakmak en azından bana kendimi 

iyi hissettirmiyor. İnşa edilmelerini her zaman 

çok önemsesek de bizim yarışmalara inşaat 

dokümanı değil, bir metin gönderdiğimizi dü-

şünüyorum. Onu dikkate alıp almamak jürinin 

tekelinde olmamalı; önce bizi sonra önerimiz-

le karşılaşan herkesi ilgilendirmeli. Ödül alma-

yan projelerin de bir değeri olduğunu, daha 

deneysel çabalar içerebileceğini, hatta bazen 

daha özgün ve incelikli olabildiğinin fark edil-

mesini arzuluyorum. 

Mimarlık yarışmaları adil platformlar olarak 

gözükse de, birçok kişinin görünmeyen eme-

ğinin hızlıca kaybolduğu platformlara dönü-

şüyor. Yakın dönemde Guggenheim Helsinki 

yarışması bunun açıkça görüldüğü örnekler-

den biri. Malum Türkiye’de piyasa pratikle-

rinin çok iyi işlemediği ve yarışmaların yeni 

pratikler için bir fırsat olarak görüldüğü bir 

gerçek. Peki, siz yarışmaları bir düşünce üre-

tim platformu için fırsat olarak mı görüyorsu-

nuz? Yoksa bir iş alma modeli olarak mı ele 

alıyorsunuz?

AA I Yarışmalar meslek gurubumuz içinde ne-

redeyse dini bir saygı görüyor ve kutsallaştı-

rılıyor. Bu nedenle de, her kutsal oluşum gibi, 

özgürlük ve özgünlükten yoksun, deneysel 

yaklaşımlara mesafeli ve kendi kendini tekrar 

tekrar üreten kapalı devre bir sisteme dönüş-

tü. Yaratılan kısır sistem, ona bugün yüklenen 

anlamlarından tamamen arındırılmadıkça, ya-

rışmalar iş alma veya tasarımcının kendini var 

etme değil de gösterme aracı olmaya devam 

edecektir. 

Ortalama 100 projenin katıldığı bir yarışmada 

sadece bir proje değerlendirilerek inşa edi-

liyor, o da inşa edilme şansı bulabilirse. Geri 

kalan projeler ise katılanların tasarım egzersizi 

olarak çöpe gidiyor. Sonuçların ilanından son-

ra, inşa edilmek için seçilen projenin dışında-

ki tasarımların sahipleri kendi önerilerine bile 

soğuyor, düşüncesinin peşine düşüp geliştir-

mek yerine kazananın kabul görme kodlarını 

çözmeye ve bir sonraki yarışmada kullanmaya 

hevesleniyor. 

İster eğitim, isterse de uygulama alanında 

olsun, mimarlık deneysel alanda üretilen ça-

lışmalarla doğası gereği olan yaratıcı ve var 

olanı dönüştürme itkisini sürdürülebilir kılar. 

Deneysel alan disiplinsiz, özgür, muğlak, ikir-

cikli ve çelişkilidir. Merkezde kabul görmeyen 

düşüncelerle çeperlerde yer alır. Bu duyguy-

la tasarladığınızda iş alma dürtüsünü daima 

bastırmanız gerekir. Çünkü kabul görmek ca-

zibesiyle sizi daima tahrik eder. Yaratı tarihi 

ise kırılganlıklarla örülüdür. Benim için, bir ya-

rışmanın sonunda aklınızda kalan en azından 

bir deneysel proje bile yoksa tamamının çöpe 

gitmesinin hiçbir sakıncası yoktur.

Sonuçta bizim için yarışmalar, tasarımlarımı-

zın inşa edilip edilmemesine bakmaksızın, 

vazgeçmediğimiz ve tamamen eğitimci ve 

profesyonel kimliğimizin içinde değerlendirdi-

ğimiz bir alan. 

Çankaya Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 

projenizde, kültürel ortamların yaratılmasının 
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yerel yönetimlerin öncelikli meselesi olduğu-

nu söylüyorsunuz. Daha sonrasında projeni-

zin “yapılı çevrenin kullanıcılarına temelde 

demokratik bir ortamda, fırsat çeşitliği ve 

maksimum oranda seçim olasılıkları sunması 

gerekliliği” inancının ele alındığını ifade edi-

yorsunuz. Mimarlık, sizce kent ölçeğinde bu 

derece güce sahip mi? Mimarlık toplumları 

demokratikleştirebilir mi?

AA I Mimarlık kesinlikle çoğunluğa hizmet 

etmeli. Bu sorumluluk çoğunluğun dediğini 

yapmak olarak anlaşılmamalı. İşvereninden 

tasarımcısına, inşa edeninden malzeme üre-

tim sektörüne, kullanıcısından hakkında ko-

nuşanına kadar mimarlığın tüm aktörlerinin 

kamuya odaklı bir sosyal bilinci içselleştirme-

si ve bu beklenti içinde olması gerekiyor. Bu 

bilinci var etmede en büyük sorumluluk da 

yerel yönetimlere düşüyor. Çünkü yerel yö-

netimlerin toplumsal yapının içinden hareket 

edebilme potansiyelleri kesinlikle var, ama 

bunun için yeterli kabiliyetlerinin olup olma-

dığı sorgulanabilir. Bu yakın ilişki, çoğunluğun 

baskısıyla çürüme, kaybolma ve güncel olanın 

içinde erime risklerini de taşıyor. Ne yazık ki, 

bu riskler günümüzde hem yapılı çevre hem 

de kurumsal sistemler olarak olumsuz görü-

nümü var etmeye devam ediyor; keşke güçle-

rini doğru yönetebilseler.

Sözünü ettiğiniz Çankaya Belediye Başkanlığı 

Hizmet Binası yarışmasında, mimarinin yerel 

yönetimler eliyle toplumla diyalog kurma ve 

dönüştürme gücünü tasarımımız yoluyla araç-

sallaştırdık. Niyetimiz yapı ve peyzajının kültür 

oluşturucu olarak kentte odak sağlamasıydı. 

İç ve dışın birbirine karıştığı, yarattığımız kent-

sel aralıklar yoluyla insanların gündelik yaşam 

pratiklerinde binanın içinden geçtiği, içeride-

ki tüm etkinlik ve eylemlerin dıştan görünür 

olduğu, içeriden de sokak-meydan-yollar-

manzara gibi kent strüktürünün algılandığı bir 

kurgu denedik. Her şey herkesin olsun ve şef-

faflaşsın istedik. Demokratik, katılımcı ve em-

patik zeminin kurulmasını arzulamıştık. Ne ya-

zık ki, yüzyıllardır denene denene klasikleşmiş 

bir salon formunun akustik problem yarattığı 

gerekçesiyle son anda birinci olmamızdan 

vazgeçildiği söylendi. Biz şartnameye de bir 

eleştiri getirerek, belediye binasının gerçekten 

hizmet binası olmasını ve salonun çok amaçlı, 

içeriden/dışarıdan kullanımı ile kültür yapıcı 

bir kimlik kazanmasını önemsemiştik. Bu anla-

yışımızı başka projelerimizde de sürdürmekte 

inatçı davranıyoruz.

Mimarinin bugün tüm dünyada hakim görünü-

mü bu: Her ne üretiliyorsa insanlar için değil, 

tamamen sermaye ve güç odakları için üreti-

liyor. Kişisel algılarımız bile bu ortak sömürü-

ye alet olmuş durumda. İnsana rağmen insan 

için üretmeyi öğrenmeliyiz. Mimarlığı sadece 

biçim, malzeme, görünüm, estetik vb. üzeri-

ne kuramayız. Virginia Woolf’un sözlerinden 

esinlenerek söylersek, mimari, taşla taşın de-

ğil, insanla insanın bir araya gelişiyle kurulur.

Mimarinin sadece fiziki çevrenin değil, top-

lumsal dönüşümün de jeneratörü olma gücü 

kendi bünyesinde var. Dünyayı tek başına de-

ğiştiremez, ama kesinlikle dönüştürebilecek 

virüsü üretebilir. Biyolojiden referansla, tıpkı 

bedene nüfuz ederek bağışıklık sistemine yer-

leşen “aura virüsü” gibi, “mimarlık” da zihinsel 

veya edimsel üretimleri yoluyla yarattığı “aura 

virüsü” sayesinde, tüm toplumsal yapıyı çö-

kertebilir veya başka bir şeye dönüştürebilir. 

Bu gücü harekete geçirebilmek için öncelikle 
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mimarların zihinsel cesaretle tüm edimlerini 

sorgulamaya başlamaları gerekli. Öncelikle 

mimariyi, bugünkü işleviyle, yüklendiği rol ve 

kimlikle kabul gören “mimar” hegemonyasın-

dan kurtarmak zorunlu gözüküyor. Mimarın 

kimliğini ve işlevini doğru konumuna oturta-

rak yeni bir “mimar figürü” üzerine yoğunlaş-

malıyız. Üniversitedeki atölyemizde öğrenci-

lerle birlikte altı dönemlik bir programla bu 

konu üzerinden tasarımlar üretiyoruz.

Çankaya projenizde, mimarinin söz söyleme 

gücünü artırdığınızı söyleyebiliriz. Tasarladı-

ğınız bina, hem form hem de kararlar açısın-

dan kendi sözünü söylüyor. Kendi mimarlığı-

nızın görünür bir meselesinin kuram ile ilgisi 

olduğunu düşünüyor musunuz?

AA I Her tasarım bir düşünce üretmelidir veya 

üretir. Böyle baktığınızda tasarımın kendi-

si kuramdır. İnşa edilenden bahsetmiyorum. 

Mimarinin cisimleşmeden var olmayacağını 

biliyorum, ama biz mimarlar cisimleşen üze-

rine çok yoğunlaşıyoruz. Oysa inşa edildikten 

sonra onun üzerinden ancak eleştiri geliştire-

biliriz. Mimari aslında temsili olan, yani tasarım 

üzerinden kurulur. Bu temsili alanda da mimari 

kuramsal bir metinden farksızdır. Metin olarak 

kabul etmek, okumak ve yorumlamak gerekir. 

İnşa edilen, biz mimarların kuramsal metninin 

birebir kopyasıdır. Hangisi temsili? Tasarım mı, 

inşa edilen mi? Doğrusu yanıtı zor bir soru. 

Ama bana tasarım alanında söz söylemek, 

üretmek ve hayal kurarak oyunlar oynamak 

daha cazip geliyor ve de yetiyor. Özgün ve 

dünyayı yeniden kuran alanın bu alan olduğu-

nu düşünüyorum. Birilerinin bu yaptıklarımızı 

önemseyerek inşa etmesi de asla vazgeçme-

yeceğimiz iflah olmaz arzumuz. Çünkü orta-

ya çıkan dokunulabilir bir nesne, düşüncenin 

işe yarayıp yaramadığını önemsemesek bile, 

onun test edilebilmesini sağlıyor.

Öncelikle dürüst olmalıyız. Bugünün mimarlık 

ortamına, özellikle de yarışmalarda üretilenle-

re baktığımızda, hiçbirimizin dürüst olmadığı-

nı söyleyebilirim. Önce kendimizi sonra çev-

remizi kandırmaya çalışıyoruz veya yaptıkları-

mızla çevremizi kandırmaya çalışırken en çok 

kendimiz kanıyoruz. Var olan sorunlarımızı 

doğru algılamaktansa, var olmayan sorunlar 

yaratmaya çabalıyoruz. Gerçeği tasarım veya 

yaratım adına yanılsamaya ve tersinir kılmaya 

tabi tutmak yerine, varmış gibi kabul ettiğimiz 

ve yücelttiğimiz sanal gerçeklere tapınıyoruz. 

Buradan özgün bir düşünce üremez; avangart 

yerini taklit olana bırakır. Her fırsatta söyleye-

cek kendimize ait sözler edinmek için çaba-

lamalıyız. Ödünç kelimelerle yola çıkmak, söz 

konusu tasarımsa, bizi her zaman yarı yolda 

bırakır; bir yere ulaşamayız. 

Görseller:

Çankaya Belediye Başkanlığı Hizmet Binası,  

azaksu mimarlık izniyle.


