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Muammer Hoca’n›n Eskiflehir Günleri
‘Hocalar›n Hocas›’’, Say›n Muammer Onat için, geçen k›rk içinde yaflananlardan bir derleme yapabilmek gerçekten çok zor. Gerçekten tam k›rk y›l önce, 1969 y›l› K›fl
Yar›y›l›’nda, proje dan›flman›m olarak ilk kez Hoca ile tan›fl oldum. Proje-III
Atölyesi’nde, Üsküdar-fiemsipafla’da ‘’Ayazma Cami Çevre Düzenlenmesi ve Halk Evi
Projesi’’ için bir dönem boyunca Muammer Hoca ile çal›flma flans›na sahip oldum. ‹tiraf
etmeliyim ki; ne nitelik ne de nicelik yönünden yapt›klar›m›z kendisini pek mutlu
etmiyordu. Her fleyden önce toplumsal içerikli ve çevre duyarl› bir çal›flma yap›lmas› biz
gençler için yepyeni ve ufuk aç›c› geliyordu. Hem de; sürekli aray›fl ve bitmez tükenmez
eskiz çal›flmas› yapmam›z beklentisi bizleri tüketiyordu.’’En az 5 kg eskiz yap›lacak!’’
söylemi hepimizin hat›r›ndad›r. Hoca’n›n ödün vermez tavr›na flahit oluyorduk. Çok iyi
an›ms›yorum, Çanakkale giriflinde ‘’Deniz Feneri Projesi’’ yapacak bir arkadafl›m›z, yer
görme u¤runa sandal kiralay›p -aksi gibi rüzgarl› bir günmüfl- projesini yapaca¤›
kayal›klar›n resimlerini çekmek u¤runa periflan olup dönmüfltü.
Ne pahas›na olursa olsun yer görülecek, mevcut durum analizleri yap›lacakt› ….. !!!!!
Resim: 1
Eskiflehir-Odunpazarı Kentsel
Sit Alanı içinde Y.Koflaner’e
‘koruma - yenileme’ üzerine
önerilerini aktarıyor (2003)
Resim: 2
Muammer Hoca, y›llarca emek
verdi¤i Anadolu Üniversitesi
Mimarl›k Bölümü’nde,
mimarl›k yaflam›m›z›n en
sayg›n bireyleriyle bir proje
jürisinde.

Ö¤renci olarak Hocan›n proje atölye yönetimini ayr›cal›kl› buluyorduk. Farkl› bir
konuflma üslubu ve vurucu kelimeleri vard›, yönlendirmeleri, proje çal›flmas› yöntemi,
düflünsel zenginlik, özgünlük ve kiflilik istemi –o günkü da¤arc›¤›m›za göre– Hocay›
gözümüzde s›ra d›fla bir meslek insan› yapm›flt›. Bu proje döneminin bana kazand›rd›¤› en
büyük de¤er ‘sosyal duyarl›l›k’ bilincinin pekiflmesi oldu. Bir önceki y›l›n yaz aylar›nda
Güneydo¤u Anadolu’da yap›lan bir köprü flantiyesine kat›lm›fl ve bir yaz dönemini yerel
halka hizmet ad›na harcam›flt›m. 1968 ruhu belki de buydu ve Hoca ile uyum içinde olabilmenin bir nedeni de bu olabilirdi.
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Muammer Hoca ile yollar›m›z çok sonraki y›llarda bir kez daha çak›flt›. Bu kez ikimiz de
akademik kariyerde, bir anlamda ayn› rolü oynayan insanlar olarak. Bu vesile ile hocan›n
daha farkl› yönlerini görme ve tan›kl›k etme flans›na sahip oldum. ‹flte bu nedenle pek az
bilinen, belki de hiç bilinmeyen, Muammer Hoca’n›n Eskiflehir‘de geçirdi¤i günlerden,
mimarl›k e¤itimine ve oradaki ö¤rencilerine verdi¤i katk›lardan söz etmek, Anadolu’nun
ortas›nda bir kurumda mimarl›k e¤itimine katk› verme u¤rafl›lar›n› dile getirmek istiyorum.
Düflünsel olarak, büyük kentlerin d›fl›nda, Anadolu’da mimarl›k e¤itimi bafllatma, benim
en büyük amac›md› (ne mutlu bana bir çal›flma ömrümü bu amaç için harcayabildim).Yurt d›fl›ndan
doktoram› tamamlayarak 1979 Yaz’›nda döndüm, Akademi’ye hoca olmak üzere gönderilmifl olmama karfl›n kendi iste¤imle, Anadolu Üniversitesi’nde görev ald›m. Rektör,
Say›n Y›lmaz Büyükerflen mimarl›k e¤itimi ve mesle¤i ad›na her türlü üniversite
olana¤›n› cömertçe veren bir rektördü.
Anadolu Üniversitesi - Eskiflehir bünyesinde Mimarl›k Bölümü 1984 y›l›nda kuruldu. ‹lk
y›llar›n bilinen ezici s›k›nt›lar›n› atlatt›ktan sonra, özellikle mimari proje atölyelerinde
akademik kariyer geçmifli ve mesleki uygulama yaflam› olan meslek insanlar›na e¤itimde
yer vermeyi hedefledik. Bir anlamda meslek prati¤i ile kuram›n birlikteli¤ini amaçl›yorduk. Bu amaçla, bir yandan meslek prati¤i içindeki sayg›n meslek insanlar›n› projelere
davet ederken öte yandan da ilk olarak Akademi’ye yöneldim. Ancak, büyük ümitler ile
geldi¤im Akademi’de üst yönetim ‘’Anadolu’da mimarl›k olmaz’’ söylemi ile projemize
destek olmazken sadece bir proje hocas› Eskiflehir’e gelebilece¤ini ifade etti. Bu meslek
adam› say›n Muammer Onat’d›. Bu tav›r, hocan›n mesle¤e ve e¤itime bak›fl aç›s›n›n, nas›l
özveride bulundu¤unun çok somut örne¤i olarak takdirle hat›rlanmal›d›r. Böylece 1992
y›l› Güz Yar›y›l›’nda Hoca ile yollar›m›z ikinci kez çak›flm›fl oluyordu. Hocan›n
gelece¤ine hiçbirimiz inanamam›fl, sevince bo¤ulmufl, adeta seferberlik ilan etmifltik.
Muammer Hoca bir grup diploma ö¤rencisini yönetiyordu. Di¤er diploma yöneticileri
aras›nda ise Say›n Behruz Çinici, fievki Vanl›, Erdem Aksoy, Özgönül Aksoy bulunuyordu. Ara jürilerde Say›n Altu¤ Çinici, Do¤an Tekeli’nin de kat›l›mlar› oluyordu. Bu sayg›n
meslek insanlar›n›n birlikteli¤i, mimarl›k bölümüne yeni bir sinerji veriyor, her birinin
katk› ve önerileri ile e¤itim flekilleniyor ve yönleniyordu. San›yorum böylesi bir proje

104 Özel say› 2, Ekim 2011

Resim:3
Muammer Hoca’n›n
en takdir etti¤i
ö¤rencilerden biri de
Gaziantepli Sevgi Kale
olmufltur.
Kale flimdilerde
‹ngiltere’de mimarl›k
yapmaktad›r.
Resim: 4
Mimarl›k
yaflam›m›zda bir daha
oluflamayacak bir
proje jürisi (1994):
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Resim:5
Jüri sonunda not
verilmesi her zaman zor
olmaktad›r.
Behruz Çinici, Erdem Aksoy ve
Muammer Onat aras›nda
ben adeta arabulucuk
yapmaktay›m!!!
Resim:6
Çok mütevaz› yemek molas›:
masalara serilmifl gazete
örtüler(!) üzerinde pide ve
ayran! Behruz Çinici; Özgönül
Aksoy; Tatsuya Yamomato;
Muammer Onat; fievki Vanl›;
Behruz Çinici; Özgönül Aksoy
ile birlikte (1992).

grubu mimarl›k e¤itimi yaflam›m›zda ilk kez ve ne yaz›k bir daha toplanmas› mümkün
olamayacak bir gruptur. Muammer Hoca iflte bu proje grubunda adeta dinamo görevini
görüyordu.
Muammer Hoca’n›n gerçekten çok renkli ö¤rencilerden oluflan proje gruplar› vard›.
San›yorum hoca da flansl›yd›. Hoca, projeye yaklaflma yöntemi ve atölye çal›flma düzenini s›k› flekilde ö¤rencilere empoze ederken, o sevimli ö¤renci-ö¤retim eleman› iliflki biçimini de yerlefltirdi. Ö¤rencilerde benimsediler, onlar için çok yeni uygulamalar gündeme
gelmiflti. Halâ hat›rl›yorum; ö¤renciler hocaya her hafta mektup yazarak düflüncelerini
ifade etmeyi deniyorlar, eskizlerinin üzerine imzalar›n› atarak kimlik ve kiflilik sahibi
birey olman›n ilk heyecan›n› deniyorlard›. Kilolarca eskiz yapmas›n› ö¤renmifllerdi. Çok
ilginç gelmiflti hoca onlar için ve inan›yorum Muammer Hoca da çok keyif alarak
yürütüyordu projeleri. Çok güzel çal›flmalar ortaya ç›k›yordu. Hoca’n›n hiç düflünmeden
100 verdi¤i çok yetenekli mezunlar verdik. Özellikle, 1994 y›l›nda, Muammer Hoca’n›n
ö¤rencilerinin dönem içi çal›flmalar›n› sergilenecek formata getirdik ve ‹TÜ’de yap›lan bir
MOBB‹G toplant›s›nda sergiledik. Adeta; ‘’mimari proje dönem içi nas›l çal›fl›l›r?’›n
yan›t›n› verir gibiydi bu çal›flmalar.
Dönem içi atölye çal›flmalar›n› her dan›flman ba¤›ms›z yürüttü¤ünden, sakin ve çok
verimli proje atölye günleri yaflan›rd›. Ancak; dönem sonu jüri günleri geldi¤inde
kelimenin tam anlam›yla ‘’ k›ran- k›rana’’ tart›flmalar›n yafland›¤› olurdu. Bizim gibi genç
–(o zaman için)- ö¤retim elemanlar›na ve ö¤rencilere bu proje jürilerinin yaflatt›klar›n› ve
kazand›rd›klar›n› bir ömür boyu unutmak olas› de¤ildir. Jüri aflamas›nda yöneticilerin
kendi aralar›nda hiç de tahmin edemedi¤imiz biçimde tart›flma, inatlaflma, sürtüflme ve
çekiflmelerine flahit olduk. Tansiyon o denli yükselirdi ki, bir akflamüstü Muammer
Hoca’n›n kalp at›fllar› de¤iflti ve bizler sabaha dek hastanede bafl›nda bekledik.
Zaman içinde proje jürilerinin çok renklili¤i o denli çevreye yay›ld› ki rektör Say›n
Y›lmaz Büyükerflen proje jürilerinin ayr›lmaz parças› oldu ve bu de¤erli proje yöneticilerine her türlü ihtimam› gösterdi. Bunun bir sonucu olarak Muammer Hoca’dan Aç›k
Ö¤retim Fakültesi Binalar›’n›n projesini haz›rlamas› istendi. Bu sayede Muammer Hoca
ile bir proje çal›flmas› içinde olma flans›mda oldu. Her zaman oldu¤u gibi süre k›sa, bütçe
s›n›rl›yd›. Verilen süreyi, proje aflamalar› ve uygulama aflamalar›n› dikkate alarak
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Hoca’n›n nas›l proje yönetimi gelifltirdi¤ini, ekonomik çözüm ad›na önerdiklerini
yaflayarak gördüm. Kazan›mlar›m çok büyük olmufltur.
Muammer Hoca, Baflkent Ekspresi diye bilinen tren ile gelir ve akflamüzeri Eskiflehir’de
olurdu. Ara s›ra gece treni ile geldi¤i de olur, sabah Eskiflehir’e var›rd›. E¤er gece treninde
rahmetli Prof. Özgönül Aksoy ile beraber seyahat ederlerse, günlerce anlat›lacak renkli
an›lar› olurdu. Çünkü Prof. Ö. Aksoy, yaflam›n her an›ndan olumlu ç›kt›lar yapan ve
nüktedan bir kiflilikti. Kendisini garda karfl›lar önce bölüme gider, sonra kampüs içindeki
otele yerlefltirirdik. Akflamlar› ise ço¤unlukla Üniversitenin Akademik Kulübü’nde hep
beraber olurduk. Di¤er proje yöneticileri de bulunurdu ve bu birliktelik san›r›m mimarl›k
e¤itim yaflam›m›z›n en ilginç ve renkli sohbetlerine tan›kl›k etmifltir. Hoca, yemeklere ve
garsonlara uygun(!) iflaretler/simgeler takard›. Siparifl s›ras›nda ’’O’’ tarifler üzerine
yemekler gelirdi. Doya doya meslek konuflulur, yeri gelir muhabbetin en keyiflisi
yap›l›rd›.
Gün boyu proje atölyeleri sürerdi. Geç saatlere sarkt›¤› olurdu çal›flmalar›n. ‹flte o zamanlarda çizim masalar› üzerinde tost/pide türünden yiyecekler ile ö¤rencisi ve hocas› ile
beraber, doyumsuz keyif al›narak kar›nlar doyurulurdu. Do¤rusu ilk günlerde çekinmifltik
böylesine ikramlardan(!) ancak, Hoca bundan da çok hoflnut oluyordu. Di¤er dan›flman
hocalar da pek memnundular bu basit ve s›radan ancak s›cak ve samimi meslek ortam›nda
yenilenlerden.
Muammer Hoca çay ve kahveyi çok severdi. Bölümde devaml› bir hocan›n (ad› çayc›ya
ç›km›flt› Muammer Hoca sayesinde) odas›nda çay demlenirdi. Ancak; bir eksi¤i varm›fl onu da
Hoca ö¤retti. Bir gün trenden indi¤inde kolunun alt›nda bir bebek itinas›yla tafl›d›¤› ka¤›t
paket vard›. Bölüme geldik, paketi açt› ve bir flifle kanyak ç›kt›. Çaylar /kahveler ondan
sonra kanyak kat›larak yap›ld› ve KATKA (katk›l› kahve) olarak an›la geldi.
Y›llar sonra bir seminer nedeniyle tekrar geldi¤inde kendisine ayn› odada kahve ikram
ettik. Bir ka¤›t istedi. ‘Her fley ayn›, de¤iflmemifl ama bir eksik var, KANYAK’ yazd› ve
duvara ast›. Yaflam›m›za katk›l› çay ve kahve al›flkanl›¤›n› da kaz›m›fl oldu.
Hoca bir gece konaklar ertesi akflamüzeri treni ile dönerdi. Kendisini, geliflinde oldu¤u
gibi, gardan u¤urlarken hepimize hüzün çökerdi.
‹stanbul-Eskiflehir aras› çok uzun y›llar gidip gelinecek mesafe de¤ildi. O zaman uçak
seferleri de bafllamam›flt›. San›r›m üç y›l sonra Muammer Hoca seferlerine son verdi.
Ancak tümüyle kopmad›. Arada s›rada akademik etkinliklerimize kat›larak bizlerle
beraber oldu. Eskiflehir çevresindeki ören yerlerini, özellikle Yaz›l›kaya’y› birkaç kez birlikte ziyaret ettik, Sivrihisar, Ball›hisar ve Çavdarhisar kal›nt›lar›nda unutulmaz günler
geçirdik. Ören yerlerine büyük ilgi duyard›.
Muammer Hoca, Anadolu Üniversitesi’nin mimarl›k ö¤rencileri için büyük özverilerde
bulunarak, daha iyi yetiflmeleri ad›na her fleyini paylaflm›flt›r. Mimari ö¤retisi, renkli ve
kiflilikli iliflkileri, Eskiflehir’de yetifltirdikleri ö¤rencileri ile süregelmektedir.
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Resim:7 Muammer Hoca
her f›rsatta çevredeki ören
yerlerini gezerdi. Böyle bir gezi
s›ras›nda, Yaz›l›kaya An›t›
bekçi kulübesi bahçesinde dinlenirken (1997).
Resim:8
Bölümde çay-kahve devaml›
olurdu. Ancak katk› (!)
unutulmufl olmal› ki Hoca bu
notu Çayc›’n›n (!) kap›s›na
as›verdi.

Muammer Hoca’n›n Eskiflehir Günleri

Resim:9
Hoca, Anadolu Üniversitesi’nde
yap›lan etkinliklere f›rsat buldukça kat›ld›. 2003 y›l›nda
yap›lan bir bilimsel toplant›
sonras›nda bölüm
elemanlar›yla.
Resim:10
MOBB‹G Toplant›s› aç›l›fl›nda
Muammer Hoca yan›nda oturan
rektör Prof. Engin Ataç’a
‘’Ne rektörler var! Mimarl›k
sorunlar›na ilgi duyuyorlar.‘’
edas›yle bakarken
(Hoca, bu duygusunu bu resme
bakt›¤›nda dile getirmiflti)
(2004).

Bizler kendisinden çok fleyler ald›k, bizim ö¤rencilerimiz kendisinden kazan›mlar elde
etme flans›n› yaflad›lar. ‹flte bu nedenle ben kendisine her zaman ‘’hocalar›n hocas›‘’ diye
hitap ettim ve etmek istiyorum.
Bizler için yapt›¤›n›z her fley için sonsuz teflekkürler. Ne mutlu bizlere sizin ile beraber
olabilme flans›na sahip olduk. Sonsuz sayg› ve sonsuz teflekkürlerimle…
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