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‹z B›rakan Bir Rehber Hoca; Prof. Muammer Onat
Akademi’de mimarl›k e¤itimine yön verenlerle ilgili bir projede yeri olan ve mimarl›k
e¤itiminde önemli iz b›rakan de¤erli Hocam Prof. Muammer Onat ile ilgili, belli bir
döneme ait an›msamalar›m› yazarken, ayn› zamanda bu anlat›mdan onunla ilgili
görüfllerim de ortaya ç›km›fl oldu. Onun ö¤rencisi ve meslektafl› olarak bizlere verdi¤i
meslek ahlâk› ve mimarl›k anlay›fl›n› da de¤erlendirme f›rsat›m oldu.
1956 y›l›nda Akademi ö¤rencisi oldu¤um ilk y›lda, bizimle ayn› tarihte (flayet yan›lm›yorsam) göreve bafllayan, iki asistan›m›zdan birisi olan Muammer Onat, Bina Bilgisi’nde
Arif Hikmet Holtay Hoca’n›n, Yap›’da Hamdi fiensoy, Sedad Hakk› Eldem Hoca’n›n
asistan› olmufllard›. Onat ve fiensoy aralar›nda iyi anlafl›yorlard›. Yenilikçi davran›fllar›
Akademi’ye yak›fl›yordu. Akademi d›fl›nda profesyonel ortamda mesle¤in uygulamas›
içinde idiler. Profesyonel ortamdan, baflar›l› meslektafllar›n› da Akademi’ye çekmeye,
kazand›rmaya çal›fl›yorlard›. Böylece örne¤in, Muammer Onat hocan›n Do¤an Tekeli’ yi
Akademi’ye gelmeye ikna etmesini ve Do¤an Tekeli’nin belli olmayan bir statüde k›sa bir
süre bizlere asistanl›k yapt›¤›n› an›ms›yorum. Onlar›n, ö¤rencilerle s›cak iliflkileri,
davran›fllar› ve ö¤rencilerin sorunlar›n›n çözümünde yard›mc› olmalar›n›n; genç, dinamik
ve mimarl›k faaliyetleri ile de örnek olan bu iki insan›n, ö¤renciler taraf›ndan çokça
sevilmesine neden oldu¤unu san›yorum. Ama en çok da, benim gibi özellikle taflradan
gelen ve ilk y›lda ‹stanbul’a yabanc›l›¤›n› üzerinden atamayan, biraz da tedirginlik
yaflayan ö¤renciler için (çok sonraki y›llarda üniversitelerde uygulanan) gerçek birer
rehber hoca olmufllard›. Bu durum Akademi an›lar›m aras›nda haf›zamda özel bir yer
tutmaktad›r. Onlar, o zaman ulafl›lmas› olanaks›zm›fl gibi gözüken k›demli hocalar›m›z ile
aram›zda köprü oluflturmufllar, bizi yönlendirmifllerdi. Davran›fllar› ve her zaman itinal›,
fl›k giyimli ve koltuklar› alt›nda ö¤rencilere örnekler göstermek için tafl›d›klar› mimarl›k
mecmualar›yla koridorlarda sal›nmalar›, do¤rusu benim gibileri özendirirdi.
Muammer Onat hocan›n, rayihas› hofl tütün kokusu yayan piposuyla bütünleflen el
hareketleri ve s›k s›k pipo kar›flt›r›c›s› ile onu eflelemesi gözümün önünden resim gibi
geçiyor. Hele keyiflendi¤inde yapmay› huy edindi¤i esprileri kulaklar›mda sanki hâlâ
ç›nl›yor. En çok da, konuflurken f›rsat buldu¤unda sanki hemen diflleri aras›na
yerlefltirmeye haz›rm›fl gibi sol elinin baflparma¤› ve iflaret parma¤› aras›nda tuttu¤u
piposu ve konuflmas›n› destekler flekilde genifl çember çizen kol hareketleri haf›zamda yer
etmifl öylece duruyor. Bir Yeflilayc› olarak beni bile etkileyen piposunun, kaç mimar
namzedini özendirdi¤ini hep merak etmiflimdir. Hemen belirtmeliyim ki, bu özentiden
bana geriye kalan belli say›daki pipolar bugün evimde kitapl›¤›m›n raflar›n› süslemektedir.
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Benim ö¤rencilik y›llar›mda Akademi, bir kolej disiplini varm›flças›na yönetilirdi.
Akademi’de o zaman az say›da ö¤renci ve az say›da da asistan ve belli say›da da,
Cumhuriyet dönemine damga vurmufl k›demli hocalar›m›z vard›. Genellikle disiplin iflini,
dirayetli idareciler sa¤lard›. Mimarl›k Bölümü’nde bu idareci, sevgili Perihan Çetin (abla)
idi. Ö¤renciler ondan çekinirdi. Hatta asistanlar bile. Hocalar ona karfl› ölçülü
davran›rlard›. Ö¤rencili¤imin ilk y›llar›nda bu disiplinli ortamda karfl›laflt›¤›m sorunlar
için, ilgisine gereksinim duydu¤um kifliler Muammer Onat ve Hamdi fiensoy hocalar
olmufltur.
Akademi’de mimarl›kta üçüncü
s›n›fa bafllad›¤›mda, e¤itimime
destek bulmak amac›yla, o zaman
mimarl›k ö¤rencilerinin genelde
yapt›klar› gibi ben de, mimarl›k
bürolar›nda çal›flmaya bafllam›flt›m.
Ayn›
evi
paylaflt›¤›m›z
arkadafllar›mdan birisi, benden ileri
s›n›fta bulunan ve Muammer
Onat’ın mimarl›k bürosunda flef
konumunda çal›flan rahmetli
arkadafl›m
Mersin’li
Ayhan
Korucu,
bizden
ayr›larak,
Befliktafl’ta Abbas A¤a Park›
bitifli¤inde bir sokak içinde güzel
eski bir eve tafl›nm›flt›. Bu evin,
Muammer Onat hocaya ailesinden
kald›¤›n› san›yorum. Ev adeta
bürosunda çal›flan ö¤renciler için
bir lojman haline gelmiflti.
Muammer hocan›n arada s›rada
oradakileri ziyarete geldi¤ini
Ayhan’dan duyard›m. Yine rahmetli s›n›f arkadafl›m Mersinli
Dervifl Aydeniz de Muammer
hoca’n›n bürosunda çal›flmaya
bafllad›¤›nda o eve tafl›nm›flt›.
Bunlar› söylememin nedeni;
Muammer Onat Hoca’n›n Akademi içinde oldu¤u gibi, Akademi d›fl›nda da ö¤rencilere
rehber olma yönünü anlatmak içindir.
Muammer Onat Hoca’n›n mimarl›k bürosu, ‹stiklâl Caddesi üzerinde Tünel’e yak›n
mesafede Santa Maria Han’da idi. San›r›m 3. katta ve kilisenin bahçesine bakan arka s›ra
odalardan bir ya da ikisi Muammer Hoca’ya aitti. Santa Maria Han’a s›kça Ayhan
Korucu’ yu ziyarete giderdim. Hoca ayn› zamanda uygulaman›n içinde oldu¤undan,
flantiye iliflkileri nedeniyle akflamüstleri büroda bulufltu¤u kalfalar› ile görüflür, olara
talimatlar verirdi. Ben daha lise ö¤rencisi oldu¤um dönemde içinde olmaya bafllad›¤›m
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böyle bir atmosferde bulunmaktan ve onlar› izlemekten hofllan›rd›m. Kendimi orada
çal›fl›r hissederdim. ‹tiraf etmeliyim, aç›kças› Ayhan’›n durumuna da özenirdim. Nihayet
bir zaman sonra hayalim gerçek oldu ve ben Muammer Hoca’n›n haz›rland›¤› bir yar›flma
için orada çal›flmaya bafllad›m. Bu ortamda hocay› daha iyi tan›d›m. Onun, gerçekten
ö¤renciyi kollay›c›, koruyucu ve en önemlisi onu arkadafl› gibi kabullenmesi örnek bir
olayd›. Muammer Onat Hoca, bilge yönü, insana de¤er veren hümanist yaklafl›m›, güven
yaratan tutumu ile san›r›m ö¤rencisi olan herkesi etkilemifltir.
1958-59 döneminde (yan›lm›yorsam) Akademi’deki ö¤retim elemanlar›ndan baz›lar›
bilgi-görgü art›rma amaçl› k›sa dönem burslarla yabanc› ülkelere gitmifllerdi. Sadun
Ersin-Orhan fiahinler ve an›msayamad›¤›m di¤er kifliler gibi, Muammer Onat hoca da
‹talya’ya gitmiflti. ‹ncelemelerini bitirip döndü¤ünde, orada birlikte oldu¤u Türk
dostlar›yla bir araya geldiklerinde, yaflad›klar› maceralar› esprili flekilde anlat›fl›n› ve ona,
“dottore Muammer” diye keyifle tak›lmalar›n›, gülüflmelerini an›ms›yorum. Hocan›n
Hilman marka arabas› ise, baflka an›lara konudur. Hilman’a dolarak, Bo¤az’a e¤lenmeye
ve yeme¤e gidifllerimizde yaflad›¤›m›z maceralar da haf›zamda yerli yerinde duruyor.
1961 y›l›nda henüz yeni mezun oldu¤um günlerde, rahmetli hocam Prof. Utarit ‹zgi’nin
teflviki ve yönlendirmesiyle, girdi¤imiz ‹stanbul Belediyesi’nde, rahmetli Turgut
Cansever’ in ‹stanbul Belediyesi bünyesinde kurdu¤u Metropoliten Planlama Bürosu için
oluflturdu¤u ekip içinde, s›n›f arkadafl›m Özcan Altaban ile birlikte çal›flmaya bafllam›flt›k.
Ama Santa Maria Han’da yar›flmalar için proje çal›flmalar›n› aksatm›yorduk. Her akflam
Saraçhane’de Belediye Saray›’ndan ç›k›flta, en h›zl› biçimde oraya ulafl›yor, geç vakitlere
kadar yar›flma projeleri üzerinde çal›fl›yorduk. Muammer Onat Hoca, her zamanki insan
yönü ve meslekteki a¤abey rolü ile tüm deneyimlerini bizimle paylafl›yordu. Kiflisel
olarak beni, sonraki y›llarda baflar› kazand›¤›m mimari proje yar›flmalar› kulvar›na
haz›rlayan bu yar›flmalar›n tüm finans›n› ve organizasyonunu kendisi yapt›¤› halde, genç
ve hevesli mimarlar olarak bizleri ayn› eflit haklarla ortak yapm›flt›. Bugün, onun bu
davran›fl›n› daha da büyüyen bir takdirle an›yorum. Muammer Onat hocan›n liderli¤inde,
sevgili Özcan Altaban, arkadafl›m›z Ayhan Korucu ve ben, girdi¤imiz Adana Vak›f ‹fl
Han› Mimari Proje Yar›flmas›’nda 2. mansiyon ödülü alm›flt›k. Keza, Kdz. Ere¤li’ de
Demir ve Çelik Fabrikalar› 1100 Evlik ‹flçi Sitesi Proje Yar›flmas›’nda da 4.lükle
ödüllendirilmifltik. Ard›ndan, Ankara Millî E¤itim Bakanl›¤› Binas› Mimarî Proje
Yar›flmas› haz›rl›klar›na da bafllam›flt›k. Ancak, bu çal›flman›n yar›s›nda, rahmetli Utarit
‹zgi Hoca’n›n yönlendirmesi ve teflvikiyle, Akademi’de aç›lan s›nava girerek, 1416 say›l›
kanunla Fransa’ya gitmeye hak kazanm›fl ve yar›flmay› tamamlayamadan 1962 fiubat
ay›nda ‹stanbul’dan ayr›lm›flt›m. Onlar, yine bitirdikleri ve teslim ettikleri projede benim
de ad›m› ayn› flekilde yazm›fllard›.
‹stanbul Belediyesi’nde de çal›flmaya ve Muammer Onat Hoca ile yar›flma projeleri yapmaya devam etti¤imiz s›ralarda evlenmifltim. Gülseren ve benim, Fransa’ya gidene dek,
grup olarak buluflmalar›m›zda Muammer Onat Hoca, ço¤u zaman bizimle birlikte olmufl
ve bize güzel anlar yaflatm›flt›r. Davran›fllar›yla, dost canl›s› sevecen yanlar›n› göstererek
bizlere örnek olmufltur. fiimdi, o günlere büyük bir özlem duyuyorum.
Befl y›la yak›n bir ayr›l›ktan sonra, 1966 y›l› temmuz ay›nda Fransa’dan döndü¤ümde ve
bir süre sonra maceral› bir flekilde Akademi’de göreve bafllad›¤›mda, yepyeni ve farkl› bir
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çal›flma sistemi ve düzeni içine girmifl olsak da, iliflkilerimiz belli bir düzeyde devam
etmiflti. Geçen y›llar›n ard›ndan önce o, sonra da ben emekli olduk. Bana göre; onun
yaflam›ndaki en büyük de¤ifliklik; kolay yanaflmad›¤› evlilik serüvenine, dirayetini ve
enerjisini meslekî kariyer heyecan› ile birlefltiren sevgili Nursel Han›m ile bafllamas›
olmufltur. Bu güzel serüven onlara çok de¤erli bir o¤ul vermifltir.
Muammer Onat’›n kendini sevdiren, fleytan tüyü var olan yap›s›, tüm ö¤rencilerin de
sevgili hocas› olmay› baflarma özellikleri, sanki ona özgü bir fleymifl gibi geliyor bana. Bir
a¤abey yaklafl›m› içinde, s›k›nt›l› (her zaman) anlar›mda karfl›laflt›¤›m›zda beni sab›rla ve
birazda hayretle dinler sonra; “Oh be!” deyip, “Memet, inan seni her dinledi¤imde
rahatl›yorum, o kadar dertlisin ki, benimkileri unutuyorum” derdi. Bu karfl›laflmalar› ne
kadar özlüyorum.
Konuflmam› bitirirken, toplant›n›n düzenlenme hedefinde Muammer Onat Hoca ile ilgili
“mimarl›k” ve “e¤itime” iliflkin baz› görüfllerimi de eklemek istiyorum.
Muammer Onat, an›lar aras›ndan ç›kartt›¤›m sonuçlarda belirtti¤im gibi, ö¤renci
arkadafllar› (!) için (böyle diyorum çünkü gerçekten ö¤renci ile arkadafl olmas›n› bilmifltir)
sadece yol gösteren bir rehber hoca de¤il,ayn› zamanda Akademik çerçevede yenilikçi ve
araflt›rmac› ve iyi bir ö¤reticidir. Ald›¤› kolej e¤itiminin kendisine kazand›rd›¤› analitik
düflünme ve sorun çözme özelliklerini, mimarî projelere de yans›tan, mimaride ça¤dafl
geliflmeleri özümserken, geleneksel mimarî de¤erlerimizi de katmay› deneyen ve ussal
düflünce peflinde olan bir kiflidir. Akademi’de mimarl›k e¤itiminde geçirdi¤i çok uzun
y›llar boyu, kendisinin bu özelliklerini ö¤rencilerinin fark etti¤ini, gördü¤ünü ve de¤erlendirdi¤ini düflünüyorum. T›pk› benim gibi. Meslekte ilk y›l›mda özellikle yar›flma
projelerini haz›rlama safhalar›ndaki tart›flmalar›m›zla ve örneklemeleriyle; “mimarî
ürün”ün yarat›lmas› ve de¤erlendirilmesi ile ilgili düflüncelerimin flekillenmesinde etkisi
olmufltur. Ö¤rencilere yapt›rd›¤› projelerde de; çevre oluflumu ve mimarî aras›nda olmas›
gereken iliflkileri kurgulamay› ö¤retmeye çal›flm›flt›r. Benim ona bak›fl›m, onu görüflüm
budur ve onun bu özelliklerinden etkilenmiflimdir. Y›llard›r savundu¤um, “mimarl›k
ürününü etkileyen tüm etmenlerin, fizik ve di¤er çevre koflullar›n›n, hem ürünün ortaya
ç›k›fl›nda, hem de ürünün de¤erlendirilmesinde önem tafl›d›¤›” hususundaki
duyarl›l›¤›m›n temelinde onun yaklafl›m felsefesinin etkisi oldu¤unu belirtebilirim.
Dolay›s›yla, “çevresiyle uyum sa¤layan bir mimarî ürün”e önem veren düflünce yap›s› ve
mimariye bak›fl›, benim Akademi’de ve Türkiye’de Kentsel Tasar›m Disiplini’nin
gelifltirilmesi çabalar›mda önem verdi¤im; “mimarînin kentsel k›l›nmas›” aray›fllar›m ve
anlay›fl›ma zemin haz›rlam›flt›r diyebilirim.
Özetle Muammer Onat Hoca, uzak görüfllülük içeren yenilikçi bak›fl aç›s› ile Akademi’de
mimarl›k e¤itimine ve mimar adaylar›na, yeni aç›n›mlara yol gösterici katk›larda
bulunmufltur.
Akademi’de ilk y›llarda, benim ilk ve tek rehberim olan Muammer Onat Hocam, sana
teflekkür ediyor ve aile bireylerinle birlikte uzun, sa¤l›kl› ve keyifli bir yaflam diliyorum.
10-Nisan-2009-Caddebostan
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