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Prof. Dr. Kerim ÇINAR ,
İlk-Orta ve Lise öğrenimini
Konya’d a tamamladı. Selçuk
Üniversitesi MühendislikMimarlık Fakültesi’nden 1982
yılında mezun oldu. 19831985 yıllarında Araştırma
Görevlisi olarak görevini
yaparken, Mimar Sinan Üniversitesi’nde başladığı yüksek lisans eğitimini 1985 yılında, Selçuk Üniversitesi’nde
başladığı doktora eğitimini 1990 yılında tamamladı.
1990 yılında aynı üniversitede Yrd. Doç. Dr. olarak
öğretim üyeliğine atandı. 1990-1994 yılları arasında
Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
1994-2007 yılları arasında Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Başkanlığı ve Mimarlık Bölüm Başkanlığı görevlerinde
çalıştı. 1996’da Doçent, 2002 yılında Profesör oldu.
2012 yılında KTO Karatay Üniversitesi’nde GSTF’d e
Kurucu Dekan olarak göreve başladı. 2013 yılında KTO
Karatay Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve KTO
Karatay Üniversitesi Senato Üyeliğine atandı ve halen
bu görevlerine devam etmektedir. 2012-2016 yılları arasında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde; Mimarlık
Bölümü, İç Mimarlık Bölümü, Grafik Tasarım Bölümü
ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü kurucusu olarak görev aldı. 2013-2016 yılları arasında da Mimarlık
Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. 2012 yılında
başladığı Dekanlık görevine halen devam etmektedir.
TMMOB Mimarlar Odası Üyeliği bulunmaktadır. S.Ü.
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Müh. Mim. Fak. Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, Konya
K.T.V.K. Kurulu Üyeliği, Antalya K.T.V.K. Kurulu Üyeliği,
“Çifte Kümbetler Çevre Düzenlemesi ve Rekreasyonu”
Mimari Proje Yarışması, Danışman Üyeliği, “ Vakıf
Eserleri Maket Yarışması” jüri Üyeliği, Türkiye Vakıflar
Bankası, “Aksaray Cumhuriyet Mahallesi Spor Kompleksi
Ve Rekreasyon Alanı Proje Yarışması” Asil jüri üyeliği,
“Mevlana Kalkınma Ajansı 2012 Yılı MDP Değerlendirme
Komitesi Üyeliği 2013”,“ Kütahya Belediyesi ve Akşehir
Belediyesi Proje Danışmanlığı görevlerinde bulundu.
T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına bağımsız
denetçi olarak Mimari Tasarım Merkezlerinde denetleme
ve inceleme görevlerinde bulunmuştur. Yurt dışında mesleki
araştırma ve incelemelerde görev aldı bunun yanında Yabancı
Üniversitelerde de misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi.
Mimari tasarım ve uygulamalarında; eğitim binaları, bağ evleri, sağlık binaları, koruma-restorasyon
uygulamaları, idari ve sosyal binalar, ulaşım yapıları ve
rekreasyon ve ticari binalar olmak üzere çok sayıda konut
projeleri yaptı. Ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına
ve ulusal-uluslararası kongre-sempozyum ve panellere
katılımı vardır. Bunun yanı sıra canlı yayınlara da katılım
sağlamıştır. Mimari tasarım yarışmalarında jüri üyeliği
yapmış, aynı zamanda kendisinin katılmış olduğu yarışmalardan aldığı derece ve ödülleri bulunmaktadır.
Yerel basında “Yeni Meram” gazetesi bünyesinde köşe
yazarlığı ve haber portalında çalışmalarını sürdürmektedir.
Dördü Tıpta uzmanlık ve 18’i Yüksek Lisans, 9’u doktora
olmak üzere toplam 27 adet tez yönetti. Akademik alanda
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ulusal-uluslararası olmak üzere toplam 15 makale, UlusalUluslararası toplantılarda sunulmuş 24 sözel ve poster bildiri,
ulusal-uluslararası 7 kitap ve kitap bölümü bulunmaktadır. Aile yıllığı ve ansiklopedisinde de konu yazarlığı yaptı.
“ Temel Tasar” 1999 basım ders kitabı, eşi Mimar
Müjgan Semra ÇINAR ile birlikte kaleme aldığı
“ Temel Tasarım” 2018, 1. Basım ve yine birlikte yazdıkları “ Temel Tasarım” 2020, 2. basım kitabı yayınlandı.
Konya Kitabı XV, “Kaybolmuş ve Kaybolmaya Yüz
Tutmuş Meslekler” Konya Ticaret Odası Yeni İpek Yolu
Dergisi bölüm yazarlığı ve editörlüğü bulunmaktadır.
Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı tarafınca görevlendi ri len Profes örlü k , Do çentl i k ve Yardı mcı
Doçent (Dr. Öğr. Üyesi) gibi akademik atama yükselme sınavlarında çok sayıda jüri üyeliği yaptı.
Evl i, i ki ço c u k baba sı ve i ki torun dedesidi r.

Torunlarım,
Eylül ve Kerim’e
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Prof. Dr. Kerim Çınar, 40 yıllık eğitim hayatı boyunca, bilgi
birikimiyle hem üniversitede öğrencilerin mesleki yeteneklerini geliştirmelerine rehberlik etmekte hem de bilimin
ışığında öğrencileri hayata hazırlamak için elinden gelenin fazlasını yapmaktadır. Uzun süreden beri köşe yazıları
vasıtasıyla da bütün birikimini, büyük bir cömertlikle okuyucularıyla paylaşmaktadır.
“Azmin Mimarı” kitabı da Prof. Dr. Kerim Çınar hocamızın,
Anadolu coğrafyasında derin izler bırakarak hayatımızda
özel bir yere sahip olan tarih, sanat, edebiyat, estetik, mimari
alanındaki köşe yazılarının derlenmesiyle oluşmuş nadide
bir eserdir. Eserin söz konusu nadideliği, elbette yazarından kaynaklanmaktadır. Prof. Dr. Kerim Çınar’ın bütün
bilgi birikimine, bu sayfalarda tanıklık etmek mümkündür.
Hz. Mevlânâ ile Shakespeare’e aynı sayfada rast gelmemiz,
hocamın aynı zamanda ne denli geniş bir entelektüel sermayesinin olduğunu da göstermektedir. “Azmin Mimarı” başta
Konya olmak üzere Anadolu insanını, medeniyetini, kültürünü yansıtırken, aynı zamanda okurlarına büyük bir üslup
zenginliği de sunmaktadır.
“Azmin Mimarı”, sadece güzel sanatlar alanına ilgi duyan
hocaların ve öğrencilerin değil, keyifli bir okuma deneyimi
yaşamak isteyen herkese hitap eden bir eser olarak da görül-

Selçuk ÖZTÜRK
KTO Karatay Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı
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mektedir. Prof. Dr. Kerim Çınar, özgün üslubuyla zaman
zaman Konya’ya, Konya mimarisine, Anadolu’ya, hayata,
yaşanmışlıklara, doğaya, insana dokunan, birçok yönüyle
okuyucularına yeni bakış açıları kazandıracak bir eser
kaleme almıştır. Malumunuz olduğu üzere fizikî mekânlardan ziyade, sosyal bir organizasyonu niteleyen şehir, aynı
zamanda içinde bulunduğu toplumun kültürünü, medeniyetini ve iradesini de yansıtmaktadır. Şehirde önce insanı,
sonra ise topyekûn bir toplumun yansımasını görmek mümkündür. Bu minvalde şehirleri meydana getiren unsurların
sadece binalar, caddeler olduğu söylenemez. Şehri şehir
yapan, onun ruhudur. Elinizdeki kitapta bu ruha ve çok daha
fazlasına tanıklık edeceğinize inanıyorum.
“Azmin Mimarı” adlı eserin yayın hayatına kazandırılmasında başta hocamız olmak üzere tüm emeği geçenlere bu
vesileyle bir kez daha teşekkür ediyor, bu kıymetli çalışmanın
daima hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
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Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişiyor. “Dijital bir çağa”
girdik. Yapay zeka, makina öğrenme gibi kavramlar tüm
sektörleri kavrıyor. Bu nedenle işletmeler, kurumlar “Dijital
Dönüşümü” stratejik planlarının merkezine oturtarak, rekabette geri kalmamaya çalışıyorlar. Ülkemizde insan kaynağı
ve alt yapı ile, üniversiteler, araştırma merkezleri, teknoparklar, TTO ‘leri gibi yapılar ile dijital çağın merkezinde olan
başarılı çalışmalara imza atıyor. Artık teknolojik gelişmeleri
takip eden değil, hızla teknoloji geliştiren bir sürece evriliyor,
yerli ve milli teknoloji hamleleri yapılıyor.
Milletimiz binlerce yıllık devlet geleneğini sürdüren,
Medeniyetler inşa etmiş bir kültürün sahibi yüce bir millet.
Anadolu coğrafyasından aldığı medeniyet mirasını, kurduğu
medeniyet ile çok daha ilerilere taşıyarak, şehirler kurmuş,
estetik ve mimari başta olmak üzere tüm sanat dallarında
zirveye ulaşmıştır. Bu şekilde şehirler kimlik sahibi olurken,
vakıf medeniyeti örgüsü ile islamın tüm güzelliklerini sosyal
dokuya ince ince işlenmiştir.
Günümüzde gelişen teknolojik düzey ile şehirleşme anlayışındaki estetik kayıp, sosyal dokudaki erozyon bizi giderek
medeniyetimizin köklerinden ve değerlerimizden uzaklaştırmaktadır. Değerli Hocamız Prof. Dr. Kerim Çınar eserinde
bu tehlikeye işaret etmekte, estetik kaybı, değerlerden uzak-

Prof. Dr. Bayram SADE
KTO Karatay Üniversitesi
Rektör
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laşma, şehirlerin kimlik kaybına dikkat çekmektedir. Bunu
yaparken de entelektüel birikiminin gücünü, mimarlık ve
sanat birikimi ile ustaca ilişkilendirmektedir. Hocamızın
eserinde Konya’yı işlerken, kendi çocukluğumu ve gençliğimi buldum ve yer yer duygulanıp ızdırap duydum, yer yer
çözümleri görüp umutlandım. Şehrin kimliği olan nirengi
noktalar yaşatılmalı. Şehrin hafızası olan yerler; Konya özelinde şehir meydanı, ilyasın kavakları, bedesten, ayna, fenni
fırın… hep asıl kimliği korunarak yaşatılmalı-bir kısmı
yapıldı - gerektiğini hissettik.
Teknolojiyi geliştirmeye devam etmeli, dijital çağa Türk
damgasını vurmalı ama şehirlerimizin kimliğini koruyarak, medeniyetimizin temellerinden ve değerlerimizden
uzaklaşmadan.
Değerli Hocamız bu kitabında geçmiş ve geleceğin
sentezini yapıyor. Kitabı bu anlamda çok değerli buluyor,
kendisini gönülden kutluyor, okuyuculara faydalı olmasını
temenni ediyorum.

Azmin Mimarı
Kerim Çınar

14

Kardeşim Kerim,
Yazının tarihi 23.06.2020… Adı “Babacan Babalar”. O yazını
okurken anladım ki; İçerik belirlemenin zorluğuna rağmen
çok uyandırıcı içerikler seçiyorsun ve bu tutumun her anlatın
da derin çerçeveli özellikler taşıyor.
Yinelemeye gerek var mı bilmiyorum. Ancak bu yaklaşımınla toplumu okuma ve yazma kültürüne yönlendirmenin
önemli bir sorumluluğunu da taşıyorsun. Yazmak; cesaret
ve kültürel yoğunluğa dayanır. Sen bu özellikleri ve anlayışı
benliğinde bütünleştirmiş ender kişilerdensin.
Bu noktadan hareketle; bir süre sonra köşe yazıların okundukça her okuyucu seninle ilgili olarak seni, oluşturduğun
anlayışına “Evet işte Kerim Hoca” noktasına taşıyacak.
Kulağa hoş gelen bu yaklaşım seni daha çok ve farklı meyve
vermeye itecek. Yolun kolay bir yol değil, çok zor ve bence
sende o yürek var. Bu açıdan bakınca da seninle gurur
duyuyorum.
Gözlerin, okumak ve yazmaktan, aklın ise çeşitli bilgi kümelerini yüklenmekten yorgun düşecek. Ama yazmak, ucu
belli olmayan bir deniz gibi seni sardıkça saracak. Bu hoş
duygunun esiri olmamak mümkün değil! Yazmaya devam
kardeşim…
Anlatılarındaki bir önemli nokta da anlatı içerikleri ile

Necati ŞEN,
Prof. Dr. Müh. Mimar
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okuyanı bir yerden alıp bir başka yere taşıyorsun. “İlyas’ın
Kavakları” beni İTÜ ikinci sınıftaki şehircilik dersine
“Gündüz Özdeş” hocamın anlatısına taşımıştı.
Benim sende gördüklerimi aşağıdaki iki cümleye sığdırmaya
çalışacağım. Ancak bu bakış açım senin için ne kadar önemli
olur bilmiyorum;
Ben kendim de çok denediğim bir yaklaşımı Kerim Hocaya
da öneriyorum. “Kendine bir dış gözle baktığında ne kadar
önemli bir iş yaptığını görürsün”. Ben Kerim Hocayı. o
önemli işi yapan adam olarak görüyorum.
Çok iyi çizgiler çiziyorsun o anlatılarla. “Anlatı” o nedenle de
doğru seçilmiş bir isim.
Ve Sevgili Kerim Hocam;
Hayatın hep aydınlık, duyguların hep tertemiz kalsın.
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Yıl 1970. .Konya Teknik Üniversitesi’nin nüvesini teşkil
eden, değerli hocam Prof. Dr. Necati ŞEN ile kuruluşuna
katkıda bulunduğum Konya Devlet Mimarlık Mühendislik
Akademisi (KDMMA )Mimarlık Bölümü 1982 mezunu,
KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı,
hocası olmakla onur ve gurur duyduğum Pruf. Dr. Kerim
ÇINAR öğrenciliğinde ve mezuniyetinde bölüm başkanı
olarak, çok iyi tanıma fırsatı bulduğum, arkadaş canlısı, vefalı
bir dost, uygulamacı iyi bir mimar akademisyen mükemmel
idareciliğine köşe yazarlığını da eklemesi her türlü takdirin
üzerindedir. Her bakımdan, yalın, sade, enteresan, zevkle
okuduğumuz yazılarının içeriklerine baktığımızda görülüyor
ki, Konyamızın tarihi, kültürel ve sosyal alanları ile mimari
simgelerini ortaya koymasının kanımca üç temel özelliği
vardır.
*Belirli yaşa gelmiş kişilerin anılarını tazelemek
*Gençlerimize geçmişlerini aktarmak
*Şehrimizin yöneticilerini, tarih ve kültürümüzü korumak,
geliştirmek bakımından ikaz etmek.
Kitaptaki enteresan yazıların içeriğine girmeden, çok
önemsediğim, hükümet meydanındaki, kullanılmış okul
kitaplarının takas edilmesi,ayrıca ALAADDİN TEPESİ

Tahir ÖZPINAR
Mimar / Akademisyen
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ÜZÜM PAZARI gibi tarihi dokuyu her yönüyle okuyucuya aktaran önemli ve etkileyici yazılardır. Ama bunların
yanında daha etkileyici ve enteresan AZMİN MİMARI’dır.
Bölümümüzü kazanan, bir kolu yok bir ayağı engelli arkadaşımızın, büyük bir azimle mezun olması, hatıralarımızdan
silinmeyecek bir olaydır. Netice olarak Kerim Hoca’nın
yazılarına verdiği emek, sade anlatım ve aktarımı takdire
şayandır. Ayrıca bu nezih kitapta bana da sayfa ayırması bir
vefa örneğidir. Çok teşekkür ederim. Sevgili Kerim başladığın bu yolda daha nice faydalı enteresan yazılar yazılar
yazacağından eminim. Değerli eşin Semra ile çocukların,
gelinlerin ve torunlarınla huzurlu sağlıklı ömür dileklerimle

Azmin Mimarı
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Pek çok yazarın ilk kitabını, tüm içtenliği ile kendisini ve
kendi acısı, tatlısı ile yaşadıklarını aktarma üzerine kaleme
aldığı herkesçe bilinir. Çünkü ilk kitap ile üretme döneminin kendinden başlamasının daha gerçekçi ve güçlü olacağı
düşüncesi hakimdir.
Benim de pek çok akademik konularda yazılarım ve tezlerim olmasına karşın sosyal içerikli ilk kez kaleme aldığım
AZMİN MİMARI adlı kitabım, köşe yazılarımdan derlenen bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkarılmıştır. Bu
kitabımda kendimi de olayların içine dahil ettiğim toplumsal bakış boyutunu ve okuyucular için de eski-yeni kültür
köprüsünün kaybının en aza indirilmesini sağlama amacı ile
tasarladım. İstedim ki yaşanarak kabul görmüş değerlerin ve
değerlilerimin devamı günümüz koşullarında da çağa uygun
dönüşerek olabildiğince sahiplenilsin.
Ülkemizin geleceği olan gençlere kültür bayrağını teslim
ederken; tanıyarak ve gözlemleyerek fikirleri ile beslendiğimiz büyüklerimizin, yine onlar aracılığı ile kültürel
değerlerimizin ve farkındalığımızın çoğalmasına zemin oluşturarak geçmiş ve gelecek nesil arasında köprü kurarak bu
vatan evlatlarına bir armağan olmasını istedim.
Yazılarımın yayınlanmasında bana köşesinde yer veren “Yeni
Meram” gazetesine, kitap haline getirilmesinde ve basımında
büyük katkıları olan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı Sayın Selçuk Öztürk ve KTO Karatay
Üniversitesi Rektörü Sayın Bayram Sade’ye, KAR-YAY
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Basım Ekibine, basım sürecinde yardımlarını esirgemeyen
Sosyolog Berkay Çetin, kitap tasarımında Grafiker Burhan
Şohoğlu ve İllüstrasyonda Grafiker Ahmet Futtu ve Elif
Sena Alkan’a teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu çalışmamın hayata geçirilmesi sürecinde bilgi tecrübe ve
düşünceleri ile beni destekleyen ve hayata dair örnekler vererek değerlerimizi çoğaltan dostlarım, arkadaşlarım Mimar
Muammer Cankurt ve İlahiyatçı Ahmet Uçar’a minnettarlığımı belirtmek isterim.
Her hafta yeniden yazılan yazılarımda, düşünce dünyama
destek olan okuyucularımın yorumları azimle yazmama
neden olurken, bu yolculukta her daim yanımda olan çalışma
ekibimin gayretli, özverili ve vizyoner bakışları için Yüksek
Mimar Büşra Yılmaz Erdoğan, Sosyolog Esra Özturhan ve
Filolog Ülkü Çalık’a ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım.
Bu yazılarda anlattığım hikayelerin pek çoğunu bizzat birlikte tecrübe ettiğimiz sevgili hayat arkadaşım Mimar M.
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Tabi ki nefes alabilirsek. Balkonlarımız varsa…
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alkonlar tarih boyunca insanların nefes aldığı,
dostlarına el salladığı ve sokakla iletişim kurduğu
mekanlardı. Fakat zamanla evlere sığamadık, balkonlara taştık. Bu küçücük balkonlara başka işlevler yükledik.
Kimi zaman kömür doldurduğumuz, kimi zaman çöplük
haline getirdiğimiz balkonlarımızın değeri son zamanlarda
daha iyi anlaşılır oldu.
Balkonlar önemli konuşmalara şahit oldu, insanları
topladı ve söylenmesi gerekenler burada söylendi. O meşhur
balkon konuşmalarına hep balkonlar şahit oldu. Bu balkon
konuşmaları, birliğimizi beraberliğimizi güçlendirdi. Biz
mimarlar, belediye başkanlarının makamlarından çıkıp halka
seslenebileceği balkonlar tasarladık. Kent meydanına bakan
bu balkonlar, mimari tasarımda belediye başkanının odasının nerede yer alacağını gösteren unsurlardır. Ancak hiçbir
belediye başkanının o balkonda konuştuğu görülmemiştir ve
bu balkonlar yalnızca simge olarak kalmıştır.
Biz mimarlar, bugünün şehirlerinde apartmanlardaki balkonları nefes alınacak mekanlar olarak
tasarladık. İnşaat mühendisleri de statik hesaplarını ona
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göre yaptılar. Binalarda yapılan balkonlar; irili ufaklı, çeşitli
geometrik desenlerden ibaret, basit elemanlara ve sağır alanlara dönüştü. Balkonlar; yöresine, çevresine iklim verilerine
bakılmaksızın sadece şekil olmaktan öteye gidemedi. Bina
yüzeyindeki birer motif olarak kaldı. Halbuki balkonlar
insanlara; yaşama, oturma, sohbet etme ve bir nebze de olsa
nefes alma imkanı veren alanlardı.
Nedendir bilinmez ki hala da biz mimarlar anlamsız
balkonları yapmaya devam ediyoruz. Hiçbir amacı olmayan,
anlam içermeyen, şekilden öteye gidemeyen bina cephesinde
asılı kalan… Balkonlar ne işe yarar?
Günümüzde ortaya çıkan virüs salgınından korunabilmek ve sorunların üstesinden gelebilmek için evde
kalmalıyız. Peki yaşadığımız evlerde, bütün aile bireyleri birlikte nasıl nefes alabiliriz? Bu zorlu süreci nasıl geçirebiliriz?
Yaşadığımız şehirlerde her ne kadar temiz havaya
hasret kalsak da balkonlara çıkıp bir nebze de olsa hava
alabilmeliyiz. Dış mekanla iç mekanı birleştiren ve sokakla
bağlantı kuran balkonlara bugün daha çok ihtiyaç doğdu.
Ancak gel gör ki o balkonlar amacı dışında gıda depolamak
için kullanılıyor. Kapalı mekan olarak kullanılmak üzere
kapatılarak birer cam fanusa dönüştürülmüştür.
Kapalı alanlar neyimize yetmedi ki kapatıyoruz?
Netice itibariyle bugün hep birlikte evde kalıyoruz. Virüsle mücadelemiz bitinceye kadar evde kalacağız.
Balkonlara çıkarak nefes almaya çalışıyoruz.
Tabi ki nefes alabilirsek. Balkonlarımız varsa…
Yine de umutsuzluğa yer vermemek gerekir. Hep
birlikte bu zor zamanların üstesinden gelebilmek için balkonları kullanarak; unuttuğumuz, hiç tanımadığımız veya
bir araya gelemediğimiz komşularımıza “merhaba!” diyebil-

meliyiz, el sallayabilmeliyiz, hal hatır sormalıyız ki yaşamın
bir anlamı olabilsin. Balkonlar da amacı doğrultusunda
kullanılabilsin. Bugün de; sağlık çalışanlarımız, belediye çalışanlarımız ve emniyet mensuplarımız gibi bizim sağlığımız
için seferber olan bütün vatanseverleri hep birlikte alkışlamalıyız ki millet olarak bir bütün ve beraber olduğumuzu
bütün dünyaya gösterebilmeliyiz.
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