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De¤erli Kardeflim ve Meslektafl›m
Prof. Muammer Onat
1945 y›l›nda Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdi¤imde, s›n›f arkadafl›m Muammer Onat’la
tan›fl›p, dost olmufltuk. Esprili, flakac› ve çal›flkan bir arkadafl›m›zd›. Zaman zaman
hocalar›m›zla birlikte gezilere ç›kar, birbirimizle daha çok kaynafl›rd›k.
Güzel Sanatlar Akademisi’nin birinci s›n›f›nda atölye çal›flmalar›n›, ikinci s›n›fla birlikte
o meflhur Bruno Taut Atölyesi’nde yapard›k. Atölyenin büyücek olan salonu, bir taraftan
Bo¤aziçi ve Marmara’n›n harika manzaras›na bakar, di¤er taraftan da Akademi’nin
önündeki bahçeye aç›l›rd›. Mekân›n üstü flevli ›fl›kl› bir tavand›.
Bu atölyede her ö¤rencinin kendine ait 130-150 cm. boyunda, 80 cm eninde, çizim masas›
bulunurdu. Çizim malzemelerini kitap ve defterlerini, projelerini koyabilece¤i kilitli dolap
ve çekmeceleri vard›.
Çal›flmalar sabahtan akflama kadar bu masan›n üzerinde yap›l›rd›. Hocalar tashih için
ö¤rencilerin masas›na gelip otururlar, ö¤renciler de masan›n etraf›n› sararlar, tashih
dinlerler ve bazen proje üzerinde fikirlerini beyan ederlerdi.
Nam-› di¤er, k›ymetli ve rahmetli Bina Bilgisi Hocas› Arif Hikmet Holtay’›n dersinde,
ben bir okul projesi çizmeye çal›fl›yordum. Di¤er arkadafllar da de¤iflik konular üzerinde
proje yap›yorlard›. Genellikle hoca ülkenin o günkü ihtiyaçlar do¤rultusunda, çok yönlü
fonksiyonlar› olan çiftlik projeleri yapt›r›rd›.
Hoca, tashihlerin birinde yine benim masama oturmufl, projeme bakarken, hiçbir fley
söylemeden siyah kalemini eline alm›fl, aln›n›n ve burnunun ortas›na götürerek vuruyor.
Bunu defalarca tekrarlayarak “Ama Radi!”, “Ama Radi!” diyordu. Hoca projemdeki okul
girifl holünün tam ortas›na koymufl oldu¤um kolunu görmüfl! onu iflaret ediyordu.
“Gelenler ve gidenler bu kolona bafllar›n› çarparlar ve yararlar” demek istiyordu. Hocan›n
kendine özgü anlat›m ifadesiydi. Bende derin iz b›rakm›flt›. Tabii etraf›mdaki
arkadafllar›ma gün do¤mufltu, gülüflüyorlard›. Gülüflleri hala kulaklar›mda ç›nlar.
Muammer Onat Hoca, “Arif Hikmet Holtay Efsanesi” adl› kitab›n›n 13. sayfas›nda, bu
an›y›, kendine has üslubuyla anlatmaktad›r. O günden bu yana ne zaman Muammer
Onat’la karfl›laflsam, bu parola ile selamlafl›r›z. Dile kolay 64 y›ll›k bir hat›ra!
Muammer Ho c a’yla di¤er bir an›m, Stockholm’de buluflmam›zd›r. Güzel Sanatlar
Akademisi ve ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin mimarl›k bölümü hocalar› oldukça
kalabal›k bir grupla ‹skandinavya seyahati düzenlemifller, Finlandiya ve Helsinki
gezilerini tamamlad›ktan sonra Stockholm’e gelmifllerdi. Stockholm’ün merkezindeki
park› geziyorlard›. Park, gece gündüz konserlerin verildi¤i, gösterilerin yap›ld›¤›, sergilerin düzenlendi¤i, lokanta ve kahvehanelerin bulundu¤u oldukça büyük bir yerdi.
Zannediyorum, 1974 yaz›nda bir Pazar günü idi. Günlük günefllik bir günde, Kraliyet
Saray›’n›n karfl›s›ndaki parkta (Kraliyet Bahçesi’nde) tesadüfen karfl› karfl›ya geldik…
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O gün bir vesile ile parktan geçiyordum, oldukça uzaktan kalabal›k bir grup içinde, bir
kifliyi gördüm, ”Aman Allah›m, gördü¤üm Muammer Onat’a ne kadar da benziyor”
dedimdi, “Sanki ikiz yarat›lm›fllar!”. Muammer de uzaktan beni görmüfl, o da beni
görünce ayn› duygularla “Ne kadar da Radi’ye benziyor” demifl… Gayri ihtiyari grup
içerisinde bulunan kifliye do¤ru yürümeye bafllad›m. Yaklaflt›kça, Muammer daha da
Muammerlefliyordu. Yak›n mesafeye geldi¤imizde; t›pk› komedi tiyatrolar›ndaki tipik iki
arkadafl›n karfl›laflma sahnesinde oldu¤u gibi, ben kollar›m› açm›fl “Muammer” diyor, ayn›
flekilde Muammer de kollar›n› açm›fl bana “Radi” diyordu. Karfl› karfl›ya gelince
kucaklaflt›k. ‹nan›lmayacak bir buluflma idi. Randevu verilse bile o kalabal›kta buluflmak
çok zor, hatta imkans›zd›. Sonradan grupta bulunan Prof. Nursel Onat, Prof. Hande Süher,
Prof. Esat Süher ile buluflmufl, ve di¤er de¤erli hocalarla tan›flm›flt›m. Sohbet sonras›
görülmesi gereken yerlere gittik. Bu arada da, flehrin haricinde yeni yap›lm›fl, yuvarlak
olarak infla edilmifl “‹kea Ma¤azas›”na gittik. Gidiflimiz de e¤lenceli idi. Ben önden araba
ile arkadan gelen grubun otobüsüne yol gösterip rehberlik ederek ma¤azaya ulaflt›k.
Ma¤azada o zamanlar modern ürünler sergileniyordu. Ma¤azay› gezip gördükten sonra
tekrar flehre döndük. K›sa da olsa o buluflmam›zda güzel an›lar›m›z oldu.
34 y›ld›r Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin lokantas›nda, her ay›n son
Cumartesi ö¤lenleri yemekli toplant›lar yapmaktay›z. Bu toplant›lar›n bafl müdavimleri
Prof. Muammer Onat ve efli Prof. Nursel Onat Han›m’d›r. Bu buluflmalar, muhabbet dolu
sohbetlerle, e¤lenceli an›larla geçer. Baz› zamanlarda lokantada de¤iflik kurumlar›n 30. ve
40. geleneksel toplant›lar› yap›l›r. Bazen de liselilerin ve üniversitelilerin han›ml›
toplant›lar› olur. Muammer her zamanki lütufkârl›¤› ile komflu konuklar› selamlar,
grubumuzun iyi dileklerini fliirsel bir ifade ile bazen de esprili bir yaz›yla sunar, kadehleri
kald›rarak günlerini kutlar. Hepimizin zevkli ve nefleli bir gün geçirmemizi sa¤lard›.
Akademik yaflant›s›nda, Muammer Onat Hoca’n›n hocal›¤› da ayr› bir özellik tafl›rd›.
Derslerinde ve bilhassa tashihlerinde, ö¤rencilerine araflt›rma ruhu afl›lar; proje sürecinde,
düflüncelerinin ve fikirlerinin serbestçe oluflmas›n› sa¤lard›. Atölyesinde çok de¤iflik çok
sesli projeler ortaya ç›kard›.
Hoca akademik çal›flmalar›nda, her zaman disiplinli olmufl ve ilkelerine ba¤l› kalm›flt›r.
Akademik jüri üyeliklerinde be¤endi¤i adaylara her zaman yak›nl›k göstermifl,
çal›flmalar›na yard›mc› olmufltur. Mesleki çal›flmalar›n›n baflar›l› olmas›n› dilemifltir.
Proje jüri üyeliklerinde ö¤rencilerinde ö¤rencilerin projelerine çok yönlü bakarak, onlar›n
çal›flmalar›n› teflvik etmifltir. Proje de¤erlendirilmelerinin çok sesli yürütülmesine önem
vermifltir.
Hocan›n yazarl›¤› da kendine has üslubu ile bafllar, seri halinde devam ederdi. Her zaman
gördü¤ü ve duydu¤u bir olay›, bir an›y› not al›r, bunlar› biriktirir, sonunda kitap haline
getirirdi. Muammer Onat Hocam›z›n mesleki çal›flmalar›, mimari görüflleri, kendine has
üslubu ile yap›tlar›na yans›m›flt›r.
Çok de¤iflik konular üzerinde iz b›rakan eserler vermifltir. Bu k›sac›k yaz› içerisinde bunlar› s›ralamak mümkün de¤ildir. Ben sadece yap›tlar›ndan baz›lar›n› anmak istiyorum.
Bu eserlerden birincisi, fiiflhane Yokuflu’nun en sonunda bulunan meflhur “Sarkuysan
Han”›n restorasyon projesi, asl›na uygun olarak yenilenmesidir. Hoca, o günün teknolojik
imkanlar› ve yenilikleri ile binan›n yenilenmesini baflarm›fl, bu güzel yap›y› orijinal haline
sad›k kalarak günümüze hediye etmifltir. Yap›n›n projelendirme evresinde hocay› ziyarete
gitti¤imde, ayn› binada bulunan flantiye bürosunda, bana dikkat ve titizlikle çizilmifl
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projesini göstermifl, aç›klamalarda bulunmufltu. Güzel yap›lanlar› hayranl›kla ve zevkle
izlemifltim. Binan›n d›fl görünümü tarihi eser olmas› sebebiyle, asl›na uygun kalarak
yap›lm›flt›. D›fl duvarlar, iç yüzden 10 cm.lik tafl›y›c› betonarme perde duvarlar› ile
kenetlenerek, binan›n tafl›y›c›l›¤› sa¤lanm›flt›. Hoca bana bu teknoloji ile Türkiye’de ilk
defa böyle bir restorasyon projesinin gerçeklefltirildi¤ini söylemiflti. Sonralar› rahmetli
Prof. Lemi Merey arkadafl›m›z da Ç›ra¤an Saray›’ndaki restorasyon çal›flmalar›nda ayn›
sistemi uygulam›flt›.
Hocam›z›n eserlerinden ikincisi, “‹flkembe Saray›”d›r. Bu bina Beyo¤lu’nda, ‹stiklal
Caddesi’nde, Taksim’den Galatasaray Lisesi’ne giderken, sol tarafta bulunan karakteristik bir yap› idi. ‹flkembe saray› d›fl› ve içi ile dönemin gözde bir binas› idi. D›flar›dan
bak›ld›¤›nda, binan›n hemen çevresindeki yap›laflmadan farkl›, güzel bir görünümü vard›.
‹çeriden de döflemesi, duvarlar›, tavan›, ayd›nlatmas›, tefrifli, renk harmonisi ve bilhassa
mutfa¤› ile bir iflkembe saray› idi. Mutfak, iflkembe çorbas›n›n yap›l›fl›na göre planlanm›fl,
blok mermerden oluflan çok zevkli bir tezgâh› vard›. Müflteriler iflkembe çorbas›n›n
yap›l›fl›n› seyrederek, afiyetle çorbalar›n› içerlerdi. Maalesef bu güzel eser, eserlere karfl›
sayg›s›zl›¤›n kurban› oldu. Bugün yerinde bambaflka bir ma¤aza bulunmaktad›r.
Hocan›n önemli eserlerinden üçüncüsü, Befliktafl’ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Binas›’n›n karfl›s›nda ana cadde üzerinde bulunan
apartmand›r. Bu bina, s›ra düzeninde befl katl› olarak yap›lm›flt›r. Binan›n zemin kat›
ma¤aza, üst katlar› apartman olarak düflünülmüfltür. Dairelerin plan› çok özel olup,
merkezi merdiven etraf›nda geliflmifltir. Merdivenden ferah bir hole girilmekte, buradan
da zengin bir salona ba¤lan›lmaktad›r. Salon iki yönlüdür. Bir taraftan Bo¤aziçi’ne,
Marmara’ya bakmakta, di¤er yönden de apartman›n arka bahçesini görmektedir. Yine
ayn› katta, üç oda, wc, banyo ve mutfak bulunmaktad›r. Cadde üzerindeki cephe,
Befliktafl’›n geleneksel cumbal› evlerini an›msatmaktad›r. Yönetmelik gere¤i 20 cm.lik
d›flar› ç›kma müsadesinden istifade edilerek, üçgen ç›kmalarla oluflturulmufl cumbal› bir
cephe tasarlanm›flt›. Katlar aras›nda ise cumbalar yine üçgen piramitlerle birbirine
ba¤lanm›flt›. Geleneksel cumbalar böylece çok ustaca ve eldeki imkanlarla modernize
edilmiflti. Bu güzel apartman maalesef çok kötü flekilde de¤ifltirilerek ve yeni
eklemelerle karakteri yok edilerek, büro binas›na dönüfltürülmüfltür. T›pk› iflkembe
saray›nda oldu¤u gibi. Böyle düflüncelerin ve barbarl›¤›n bir an evvel önüne geçilmesi
gerekmektedir. Bir tarihin ve dönemin kültürü yok edilmektedir. Bunlar mimarl›¤›n
kaderi olmamal›d›r.
Çok de¤erli kardeflim ve meslektafl›m›n di¤er eserlerinin var olmas›n› can› gönülden diler,
sa¤l›kl› ve baflar›l› nice y›llar temenni ederim.
Sevgi ve sayg›lar›mla,
‹stanbul, 07.10.2009
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