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KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA⁄DAfi B‹R
STRÜKTÜR DERS‹
1972’de (yani k›rk y›l önce…) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl›k Bölümü’nün (o
zaman ad› böyle idi üniversitemizin) üçüncü s›n›f›n› bitirdi¤imde, zorunlu büro staj›m için
kendime bir adres ar›yordum. Bir aile dostu arac›l›¤› ile ‹sviçre’nin baflkenti Bern flehrinde,
görünüflte küçük ve mütevazi bir büroya kabul edildim. Hausammann Mimarl›k Bürosu.
‹sviçre’de bu tür bürolar genellikle kurucular›n›n ismiyle tan›n›r.
Patronlar›, Marc Hausammann (*) ve efli Yvonne, sahip olduklar› bahçeli bir evin zemin
kat›n› büro olarak kullan›yor, üst katta da oturuyorlard›. Çat› aras›ndaki “chambre de
bonne”lardan (hizmetçi odas›) biri de bana tahsis edildi.
Sonralar›, çevrelerinden hiç eksik etmedikleri farkl› uluslardan genç stajyerleri, hep bu
odalarda a¤›rlad›klar›n› duydum.
Genelde yemek iflimi d›flar›da hallediyordum. Ancak hafta sonlar›, “patron” ve efli ekipteki
gençleri ‹sviçre’nin kimi farkl› bölgelerindeki göl kenar› evlerinde konuk etmekten zevk
al›rd›.
‹sviçre gibi muhafazakar e¤ilimleriyle bilinen bir ülkede bu denli aç›k görüfllü mimarlarla
çal›flmak flüphesiz benim için unutulmaz bir f›rsatt›.
Bu büroda yaklafl›k yüz gün geçirdim ve neredeyse tüm e¤itim yaflam›mdaki kadar da
mimarl›k ö¤rendim.
Marc, bize göre çok genç yaflta (ekteki bir göl gezisi resmimizde de görülece¤i gibi…) profesör olmufltu. ‹sviçre’nin uluslararas› alanda tan›nan prestijli üniversitesi Zürich ETH’da
ders veriyordu. Eflinin de bir ara orada asistanl›k yapt›¤›n› ve büyük olas›l›kla iliflkilerinin
orada filizlendi¤ini, benim orada bulundu¤um dönemden sonra bir k›zlar›n›n do¤du¤unu, bu
nedenle bürodaki kedileri sepetlediklerini filan çok sonralar› ö¤rendim.
Evi ve bürosunun bulundu¤u Bern kenti ile ders verdi¤i Zürich aras›ndaki 100 kilometreyi,
Lotus spor arabas›yla y›ld›r›m h›z›yla kat edip dersini verir, ö¤leden sonra büroya yetiflir ve
bizleri epeyce yoracak enerjiyi yine de bulurdu. Yak›fl›kl›, h›zl›, enerjik, geveze ve
ola¤anüstü de yetenekliydi. Kimi s›ra d›fl› davran›fllar›n›n eflini bezdirdi¤ini ancak
flimdilerde anlayabiliyorum.
Bazen büro ekibini toplar, bizlere firar noktas›ndan bafllayarak ve kalemini ka¤›ttan hiç
kald›rmadan hatas›z bir perspektif çizerek “show” yapard›.
Sakin ve çal›flkan efli ise büronun temel dire¤i, bir anlamda toparlay›c›s› idi.
Marc’a, Zürich ETH’da verdi¤i dersin içeri¤ini sordu¤umda, “sana bir gün, bir saatte
anlat›r›m merakl›!” dedi.
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Sakin bir büro günü, “okay, struktur machen
wir jetzt!”(haydi flimdi bir yap› yapal›m) gibi
bir fleyler söyledi ve çal›flanlar› masas›n›n
etraf›na toplad›.
Masada bir iki dosya ka¤›d›, karton, makas,
yap›flt›r›c›, “plastilin” dedikleri oyun hamuru,
birkaç ç›ta filan haz›r etmifl, elbette “show”un
ileriki dakikalar›nda kullan›lacak olan
flemsiye ve gravyer peyniri gibi tuhaf
“fley”leri de…
Sonra iflte, izleyen sayfalardaki konular› h›zla
anlatmaya bafllad›. Bir yandan çiziyor, bir
yandan anlat›yor, bir yandan da h›zla kesip
biçip modeller yap›yordu. Bu arada, herhalde
o ara besteledi¤i “struktur machen” flark›s›n› bile m›r›ldanabiliyordu.
Tümüyle gençlerden oluflan çokuluslu ekibimiz de bu gösteriyi hayranl›kla
izliyordu.
Gösteri- ders, her ne ise art›k, gerçekten bir saat kadar sürdü, bitti¤inde
masan›n üzeri deprem yaflam›fl bir kasaba görünümündeydi.
Bu “show” bitti¤inde, izleyen gençler bir süre çevrelerindeki tüm varl›klar›
birer strüktür baflyap›t› olarak alg›lad›, inceledi. Eminim, meslek yaflamlar›
boyunca tüm tasar›mlar›nda o gün ö¤rendiklerinden bir fleyleri hep
an›msam›fllard›r.
O gün o ka¤›tlara el koymad›¤›ma sonradan çok üzüldüm.
Y›llar sonra, ad› art›k, MSGSÜ olan üniversitemizin, Mimarl›k Fakültesi’nde Atölye
yürütücülü¤ü görevi üstlendi¤imde, ö¤rencilerin pek de yeterli olmayan strüktür bilgilerini güçlendirmek için, y›llar önce edindi¤im bu bilgilerden akl›mda kalanlar› ayn› tatta ve
espride, kimi daha güncel örnekler ile de zenginlefltirerek çiziktirmeye çal›flt›m.
Buradan, 40 y›l öncesine; gençleri çok seven bu genç adama da bir selam göndererek, o
günlerden “kalan” bu sayfalar› e¤itime gönül vermifl tüm dostlar›ma sunuyorum… ●

(*)
Y›llar sonra an›lar›m› tazelemek için Marc’›n ad›n› “Google”lad›¤›mda, bu güzel insan›n,
1998’de kanserden öldü¤ünü ö¤rendim.
http://www.matte.ch/mattearchiv/zytigeold/mazy2_2006.pdf
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