Uzun süredir ara verdi¤imiz profil
sayfalar›m›z›n 50. say›daki
konu¤u, Mimarlar Odas›’n›n “IX.
Ulusal Mimarl›k Sergisi ve
Ödülleri” program›nda Mimarl›¤a
Katk› Dal› Baﬂar› Ödülü alan
Gürhan Tümer. ‹zmir’deki
mimarl›k e¤itimine yo¤un emek
veren Gürhan Tümer, 1991
y›l›ndan bugüne Ege Mimarl›k
Dergisi’nde aktif olarak görev
yap›yor

Gürhan Tümer ile Söyleﬂi
Hikmet Gökmen: Sizinle çok farkl› ortamlarda birlikte olduk.
Hocam oldunuz, fakültede birçok ﬂeyi ö¤rendi¤im mesai arkadaﬂ›m oldunuz, çeﬂitli sempozyum organizasyonlar›nda, Ege
Mimarl›k Dergisi’nde birlikte çal›ﬂt›k. Sizi uzun y›llardan beri,
1977’den bu yana tan›d›¤›m için, Yay›n Kurulu’nda Profil olarak sizin seçilmeniz ve bu söyleﬂiyi benim yapacak olmam beni çok mutlu etti. Sizin son ald›¤›n›z ödül, kiﬂisel olarak beni
çok duyguland›rd›. Onun paralelinde sizinle böyle bir söyleﬂi
yapmak benim için çok keyif verici bir olay.
Gürhan Tümer: Teﬂekkür ederim.
H.G.: Öncelikle, çok k›sa olarak bize özgeçmiﬂinizi aktarabilir
misiniz?
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G.T.: ‹zmir’de do¤dum. Hem de, ‹zmir’in
ce kuruldu¤u yerde, Bayrakl›’da. ‹lkoku
lu’nda, ortaokulu Saint Joseph Frans›z Ko
zamanlar ‹zmir’de Frans›zca e¤itim veren
tanbul’a gittim. Daha sonra da, ‹.T.Ü Mim
mezun oldum.

H.G.: Anlatt›klar›n›z› tarihleyebilir misiniz

G.T.: 1961’de, lise ikinci s›n›ftayken, kaz
AFS bursuyla Amerika Birleﬂik Devletleri’n
nois Eyaleti’nde, Chicago yak›nlar›ndak
School’a devam ettim. Böylece, lise d
seph’den de¤il, High School’dan ald›m. M
1963 y›l›nda girdim. 1970’de mezun old

H.G.: Paris’te akademik çal›ﬂmalar yapma olana¤›n›z oldu mu?
G.T.: Orada derslere ö¤renci olarak girdim. Sonra, o derslerin
birkaç› burada doktora dersi olarak kabul edildi. Fransa’dan ‹zmir’e döndü¤ümde, Devlet Mühendislik ve Mimarl›k Akademisi kurulmuﬂtu. Oraya geçtim. Doktoram› 1976 y›l›nda, Güzel
Sanatlar Fakültesi’nde yapt›m. 12 Eylül darbesinden sonra kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ba¤l› Mühendislik-Mimarl›k Fakültesi’nde çal›ﬂt›m. Bizim fakültemiz, yani Mimarl›k Fakültesi
daha genç bir okul.
H.G.: Anlad›¤›m kadar›yla, akademik yaﬂam›n›z 1970’de baﬂlad›.
G.T.: Evet öyle. Diplomam› 1970 yaz›nda ald›m, ayn› y›l›n sonbahar›nda asistan oldum.

H.G.: Meslek olarak mimarl›¤› seçmenizdeki etken neydi?
G.T.: Bilinçli bir seçim yapmad›m. O s›ralarda bir akrabam›z,
mimarl›k okuyordu. Ailem onu çok be¤eniyordu. O yüzden, benim de mimar olmam› istediler. Bense, Amerika’dan gönderdi¤im mektuplarda, Paris’te, Sorbonne Üniversitesi’nde felsefe
okumak istedi¤imi söylüyordum. Ama biliyorsun, "Felsefe kar›n
doyurmaz" denilir. Ben de iﬂte o engele tak›ld›m. ‹ster istemez,
Teknik Üniversite’nin s›nav›na girdim ve kazand›m. Gördü¤ün
gibi, oldukça s›k rastlanan bir meslek seçme öyküsü.
H.G.: ‹TÜ’deki okul ortam›n›n daha sonraki meslek hayat›n›za
herhangi bir katk›s› oldu mu? Yolunuzu seçmenizde, e¤itimci
olman›zda bu ortam sizi nas›l etkiledi?
G.T.: Bu do¤rultuda, okul ortam›ndan çok, kiﬂilik yap›m›n, içgüdülerimin etkili oldu¤unu düﬂünüyorum. Öyle san›yorum ki,
"d›ﬂar›da", "piyasada" baﬂar›l› olamayaca¤›m› hissettim. Sa¤a sola iﬂ baﬂvurusu pek yapmad›m. Getirilen önerileri ya do¤rudan,
elimin tersiyle ittim ya da mülâkatlarda baﬂar›l› olmamak için
elimden geleni ard›ma koymad›m. Bürolar, ﬂantiyeler beni pek
fazla çekmiyordu.

G.T.: 5 y›ll›k okulu 2 y›ll›k uzatmayla 7 y›lda biti
projeden "çakt›m", ondan sonra 3 yar›y›l proje te
Ve o süre boyunca, büyük bir özgürlük içinde y
bul’u bol bol gezdim, bol bol kitap okudum. Bu
benim için çok verimli oldu. O dönemde edindi¤i
ha sonralar› kulland›m. Örne¤in, Kafka’n›n mekâ
inceledi¤im kitab›m›n kökenleri o y›llara kadar u

H.G.: Size çok sorulan bir soruyu sormak istiyorum
derslerde siz de tart›ﬂ›yorsunuz. En az›ndan ben
lar›mdan öyle hat›rl›yorum. Sizce mimarl›k nedir

G.T.: Benim bir ilkem var: Mimarl›¤› tan›mlama
rum. Bir toplant›da bu soruyu soran kiﬂiye, "Bilmi
n› verdim. Salondakiler biraz ﬂaﬂ›rd›lar. Kuﬂkusu

birçok tan›m› var. Örne¤in, "Mimarl›k bina yapm
zenleme sanat›d›r" diyebiliriz. Daha sofistike tan
Örne¤in Le Corbusier’ninki. Ama ben bunlar›n hi
bulmuyorum. Onun için de, mimarl›¤› tan›mlama
rum. Böylesi daha gizemli oluyor.

H.G.: Meslek hayat›n›z›n tamam›n› e¤itim ortam›n
Bu y›llar› bize anlatabilir misiniz? ‹zmir’de mimar
s›ld›? 70’li y›llardan bu yana, hayat›n›z› etkileyen
noktalar› diyebilece¤iniz anlar oldu mu?

G.T.: Daha önce de söyledi¤im gibi, 70’li y›llar›
mir’de mimarl›k e¤itimi yaln›zca bir özel okulda v
okulun düzeyi fena de¤ildi. Bir bölümü ‹stanbul’
neyimli hocalar vard›. Ama bir yandan da, ünive
l›k e¤itimi verilebilmesi için çal›ﬂmalar sürüyordu
oturmam›ﬂl›k vard›. Biz asistanlara yol gösterecek
say›s› son derece azd›. Bir süre, inﬂaat mühendisl
ne teknik resim dersi verdim. Böyle bir ﬂey beni a
mezdi ve etmedi. Benim mimarl›ktan bekledi¤i
Ben mimarl›¤›n daha çok kuramsal, düﬂünsel yö

aç›dan yaklaﬂabilir". Bu durum çocuklar›
du, onlar›n büyük bir korkuya kap›lmalar
Ama ne yapal›m ki, iﬂin do¤as› böyle.

H.G.: Biraz e¤itimin d›ﬂ›na ç›kal›m. Sizin
ginç olan an›lar›n›z mutlaka vard›r. Belki
iliﬂkilidir. Örne¤in bir s›nav an›n›z olabil
birlikte yaﬂad›¤›n›z olaylar. Bunlar›n birk
ﬂ›r m›s›n›z?
yo¤unlaﬂmak istiyordum. Bu olana¤› k›smen de olsa elde etti¤im zaman›n akademik yaﬂant›mda bir k›r›lma noktas› oluﬂturdu¤unu söyleyebilirim.
H.G.: ﬁu anki mimarl›k e¤itimi ortam›n› bir parça de¤erlendirebilir misiniz?
G.T.: "Eskiden her ﬂey, bu arada mimarl›k e¤itimi de daha iyiydi, daha do¤ru bir biçimde yap›l›yordu" diyenlere çok fazla kat›lm›yorum. Bence t›pk› bugün oldu¤u gibi, dün de iyi hocalar,
iyi ö¤renciler ve kötü hocalar, kötü ö¤renciler vard›. Bugün
Türkiye’de mimarl›k e¤itimi, gerekti¤inden çok daha fazla yayg›n. O nedenle, okullar, içinde bulunduklar› çevreye ba¤l› olarak, büyük de¤iﬂiklikler gösteriyorlar. Ö¤rencilerimiz aç›s›ndan kötümser de¤ilim. ‹yi ö¤rencilerimiz var. Benim gözlemime göre, kötü olarak niteledi¤imiz ö¤rencilerin ço¤unlu¤u, mimarl›¤a yatk›n olmad›¤› için o durumda oluyor. Bu aksakl›k,
giriﬂ s›navlar›nda yap›lacak de¤iﬂikliklerle bir miktar düzeltilebilir.
H.G.: Mimarl›k e¤itimi programlar›nda bir de¤iﬂiklik yap›lmas› söz konusu olsa, sizce ne tür de¤iﬂiklikler yap›lmal›? Bu konuda neler düﬂünüyorsunuz?
G.T.: Bizimki de dahil olmak üzere, mimarl›k okullar›n›n ço¤unlu¤u, "tasar›mc› mimar" yetiﬂtiriyor. Dolay›s›yla, mimarl›¤›n felsefesi, çeﬂitli kuramsal yaklaﬂ›mlar oldukça eksik kal›yor.
Mimarl›k e¤itiminin bu yönlerinin daha güçlendirilmesi gerekti¤ine inan›yorum. Bu eksiklik, yüksek lisans e¤itiminde karﬂ›m›za apaç›k bir biçimde ç›k›yor. Ö¤renciler, ele ald›klar› konuyu, felsefi, kuramsal bir çerçeveye oturtmakta çok zorlan›yorlar.
H.G.: Çok farkl› bak›ﬂ aç›lar› var. Mimarl›¤›n sadece bir tasar›m iﬂi oldu¤una inanan bir grup var; bir de, sadece tasar›m olmaz, bunun baﬂka ﬂeylerle desteklenmesi gerekir diyenler var.
G.T.: Ben ikincilerdenim.
H.G.: Sizce tasar›m e¤itimi nas›l bir e¤itim?
G.T.: Çok zor, nev-i ﬂahs›na münhas›r bir e¤itim. Bunu en be10

G.T.: ﬁu an akl›ma gelen bir tanesini anla
nemimde, bir s›navda gözcü olarak bulu
lerden biri, "Abi, geri çekil de biraz kopya
H.G.: Çekildiniz mi?

G.T.: Hay›r. Çok k›zd›m. "Ne demek isti
dim.

H.G.: ﬁimdi böyle bir durumla karﬂ› karﬂ›y
s›n›z?

G.T.: ﬁimdi böyle bir durumla karﬂ›laﬂa
Ama karﬂ›laﬂsayd›m, her halde k›zmazd›m

H.G.: Türkiye’deki mimarl›k ortam›n› de¤e
zin rahatl›kla üzerine makale ya da kitap
konu. Türkiye’de nas›l bir mimarl›k ortam
leniliyor?

G.T.: Bir yönüyle, Türkiye’de mimarl›k ço
de¤il. Bat›’dakilerden hiç de aﬂa¤› kalmay
r›m›z var. Ama her ﬂeye karﬂ›n, dünya mi
ci de¤iliz. ‹zleyicili¤imiz, hattâ taklitçili¤i
r›ca, avangard›m›z yok. Belli tak›nt›lar›m
yuz. Teknolojide geriyiz. Oysa Bat› rahat d
ni aray›ﬂlara giriyor. Bu durum, hem uygu
kuramsal alan için geçerli. Ve bu, en az›nd
ri böyle. Evet, ülkemizde do¤ru düzgün ya
ya çap›ndaki bir s›ralamada, bunlar›n kaç
alabilece¤i tart›ﬂ›labilir. Bu tart›ﬂmadan ç
lehimize olaca¤›n› sanm›yorum.

H.G.: Bir ‹zmirli olarak, ‹zmir’deki mimar
de¤inelim mi? ‹zmir Türkiye’nin neresinde

G.T.: ‹zmir Türkiye’nin üçüncü büyük ken
da oldu¤u gibi, mimarl›k alan›nda da, ‹sta
çok gerisinde. ‹zmir, Türkiye’nin mimarl
basm›yor. Son 10 y›l›n, son 20 y›l›n en ön
da, ‹zmir’den örnekler göstermek çok kol
H.G.: Deneyimli bir e¤itimci olarak, mesle
kî ortam›n iyiye gitmesi için neler yapmal

siz tüm kurullarda yer alm›ﬂs›n›z. Yani derginin geçmiﬂini en
iyi bilen kiﬂilerden birisiniz. Geriye dönüp bakt›¤›n›zda, Egemimarl›k nas›l bir süreçten geçti?
G.T.: Egemimarl›k, profesyonel bir kurum taraf›ndan, amatörce
heyecan duyan bir grup arac›l›¤›yla ç›kar›l›yor. Böyle bir dergiyi 50 say› sürdürmek kolay iﬂ de¤il. Ama bu baﬂar›ld›. Egemimarl›k, bir kararl›l›¤›n, bir özverinin ürünü. Bence Mimarlar
Odas› ‹zmir ﬁubesi’nin en uzun soluklu baﬂar›lar›ndan biri bu
dergi. ‹çeri¤ine gelince: Derginin ad›n› hak ettirecek yerel çal›ﬂmalar›n daha yo¤unlaﬂt›r›lmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.

mimar olarak okumay› ve deyim yerindeyse, Tev
ri ö¤eleri ortaya ç›karmay› denedim.

H.G.: Meslekle ilgili yay›nlanm›ﬂ makalelerinizi
tane de kitab›n›z var. Bunlar›n d›ﬂ›nda neler yap

G.T.: Evet, kitaplar›m var. Bunlar›n bir bölümü m
li de¤il. Aralar›nda romanlar, öyküler, denemel
çeﬂitli sanat dergilerinde, kültür dergilerinde yay
lar›m da var. Hobilerim yok; bahçeyle u¤raﬂma
yapmam. Eskiden çok gezerdim. ﬁimdilerde, e
baﬂ›nda oturup çal›ﬂmay› ye¤liyorum.

H.G.: Son ald›¤›n›z ödül, "Mesle¤e Katk› Ödülü
kiﬂiler olarak, bizleri de son derece gururland›r
ödülü nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

G.T.: Kuﬂkusuz mutlu oldum. Daha öte bir ﬂey s
ru de¤il.

H.G.: Yaﬂam›n›zda sizi etkileyen mimarlar, yaza
kânlar oldu mu? Birçok yazar için baz› mekânla
mekânlar onlar›n yaﬂant›lar›n›n bir parças›d›r. O
mak, orada çay içmek gibi. Sizi böyle etkileyen
mu?

G.T.: Mutlaka olmuﬂtur. Örne¤in Do¤an Kuban v
ni çok etkilemiﬂtir. Ama yine de, daha geniﬂ bir a
¤›nda, olmazsa olmazlar›m yok. Mekâna çok ba
Herhangi bir yerde çal›ﬂabilirim.
H.G.: ‹stanbul sizi hâlâ etkiliyor mu?
H.G.: Bu do¤rultuda somut önerileriniz var m›? Gerçi siz yay›n
kurulundas›n›z. Ama böyle bir ortamla tüm üyelerimize bunu
duyurabiliriz.
G.T.: Ege Bölgesi’ndeki mimari çeﬂitlili¤in dikkatle taranmas›,
bölgedeki yerleﬂmelerde yer alan mimari miras›n öne ç›kar›lmas›, tan›t›lmas› de¤erlendirilmesi gerekiyor. Ne var ki, böyle
geniﬂ kapsaml› bir çal›ﬂma için kadromuz yeterli de¤il. Piyasada çal›ﬂan genç meslektaﬂlar›m›z bu tür giriﬂimlere pek s›cak
bakm›yorlar. Yaln›z ara s›ra projelerini gönderdikleri oluyor.
Ama bunlar›n say›s› oldukça az. Sonra bir de, burada ayr›nt›lar›na pek fazla girmek istemedi¤im bir nitelik sorunu var.
H.G.: E¤itim d›ﬂ›nda, mesle¤in hangi alanlar›nda çal›ﬂmalar›n›z› sürdürdünüz?
G.T.: A¤›rl›kl› olarak, mimarl›¤›n, di¤er disiplinlerle iliﬂkilerine
ilgi duyuyorum. Özellikle, ço¤unlu¤un, özellikle ülkemizde,

G.T.: Elbette. ‹stanbul Dergisi’ne yaz›lar yazara
meye çal›ﬂ›yorum.

H.G.: Bütün bunlar›n ve mimarl›¤›n d›ﬂ›nda, ya
neler mutlu ediyor? O ﬂeyler olmasayd›, ya da
onlar› ç›kartt›¤›n›zda ne olurdu?

G.T.: Nerede olursam, ne yaparsam mutlu olurum
de¤ilim. Ama yine de, mutlulu¤u çok de¤iﬂik ﬂey
rum. Okumakla, yazmakla iç içe olmak yetiyor b

H.G.: 100. say›da da birlikte olmak dile¤iyle, söy
kür ederim.

G.T.: Ben de ayn› ﬂeyi diliyorum ve teﬂekkür ed

